
2. neděle adventní - cyklus B 
6. prosince 2020 

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho mocný hlas.     Vstupní antifona 
 

 
 

Adventní čas se naplno rozběhl. Mnohdy se nám ale nedaří přibrzdit tok starostí, a skutečnost Boží blízkosti se tak lehce ztratí 

z pozornosti. Dnes se budeme soustředit právě na to, jak se připravit, aby nás přicházející král a jeho vláda neminuli. 

1) Připravme místo Vyberte místo např. jídelní stůl a vyzdobte: hezký ubrus, kříž, zpěvník, Bible, adventní věnec. 
2) Začínáme Otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem: 
P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 
Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění: 
P: Smiluj se nad námi, Pane. Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. 
P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Ostatní: A dej nám svou spásu. Všichni: Amen. 
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou. Všichni: Amen. 

3) Čteme z Písma svatého Z následujících čtení, která by zazněla v kostele, je možné vybrat jen některá. 

1. ČTENÍ Iz 40,1-5.9-11 
Čteme začátek tzv. Deuteroizaiáše, tedy samostatné knihy vzniklé v 6. stol. př. Kr. Izraelité byli zdecimovaní, 

v babylonském zajetí, daleko od domova, který je v troskách. V této atmosféře se Bůh skrze proroka pokusí vykreslit 

skleslému lidu záchranu podobně, jak by to dnes učinil režisér ve velkolepém filmu: po mnoha dramatických událostech 

přichází záchrana! 

Připravte cestu Páně! 

Čtení z knihy proroka Izaiáše 

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, 
odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. 

Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší 
a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost se zjeví 
a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa.“ 

Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro 
Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se; řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle, Pán, Hospodin, 
přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své 
stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede. 

ŽALM  Žl 85 
Zaslíbení pokoje zůstává platné i dnes. Prosme o něj. 

Odpověď: Pane, ukaž nám své milosrdenství! 
 

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. 
– Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. 
 

Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. 
– Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe. 
 

Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. 
– Spravedlnost bude ho předcházet – a spása mu půjde v patách. 

2. ČTENÍ 2 Petr 3,8-14 
Druhý list Petrův patří k nejmladším textům Nového zákona, zřejmě odráží atmosféru prvních křesťanů. Čekali, že Ježíš 

přijde jen pár let po zmrtvýchvstání. Nepřišel, a tak se ptají proč. Autor vykresluje konec světa pomocí tehdejší představy 

o vesmíru. Přes dobovou představu světa zaznívá podstatné: Pán přeci přijde a my ho máme přivítat do připraveného 

domu svého „já“. 

Čekáme nová nebesa a novou zemi. 

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra. 

Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. Ne že by 
Pán otálel splnit to, co slíbil, jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je k vám shovívavý, protože nechce, aby někdo 
zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání. 



Ten den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i země a 
všechno, co se na ní bude nalézat. 

A tak všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a 
urychlovali příchod toho Božího dne, kdy se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru. Ale my čekáme – jak on to 
slíbil – nová nebesa a novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. 

Když tedy na to musíte čekat, milovaní, horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji. 

ZPĚV PŘED EVANGELIEM  
Aleluja. Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. Aleluja. 

EVANGELIUM Mk 1,1-8 
Marek otevírá své evangelium vystoupením nového proroka – Jana Křtitele kolem roku 30 po Kr., kdy je zem ovládána 

Římany. Jan je vylíčen jako nevšední strhující postava. Je to čas nabitý očekáváním příchodu mesiáše – krále, který 

Izraele vysvobodí. A Jan Křtitel říká: „Právě přichází!“ 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! 

Slova svatého evangelia podle Marka. 

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, 
on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ 

Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský 
kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hříchy. 

Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou 
už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil 
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

 

Nikdo z rodiny by neměl mít kázání, jako mívá kněz v kostele, ale je možné o přečteném textu chvíli rozmlouvat. 
 

S malými dětmi si příběh, který jsme slyšeli, jednoduše zopakujeme, vyhledáme v dětské obrázkové Bibli. Inspiraci je 
možné najít i na https://deti.vira.cz/v-karantene/k-aktualni-nedeli/2-nedele-adventni-b-pripravte-cestu-panu nebo na 
https://www.kanan.cz/2adventb.htm  nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-12-minikatecheze-2-nedele-adventni-
cyklus-b  nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/29772-ovecky-v-karantene-2-nedele-adventni 

4) Vyznání víry Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme: 
Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze 

světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro 
naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia 
Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve 
slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. 

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a 
mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám 
vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. 

5) Společně prosíme Zde můžeme vyslovit i své vlastní prosby 

P: Připravme Pánu cestu svých životů, vyrovnejme mu stezky svých srdcí a pokorně prosme. 

1. Veď svatou Církev, ať od srdce k srdci hlásá radostnou zvěst o tom, který je, který byl a který přichází. 

2. Kéž v tomto čase milosti věřící oživí své vztahy a zakusí radost smíření. 

3. Dej slyšet těm, jež tíží hrůzy válek, otroctví a bezpráví, že jejich trápení skončilo a oni jsou volní. 

4. Vlož do našich úst slova útěchy pro smutné, skleslé a bezradné, aby se jejich bolest proměnila v radost. 

5. Uveď naše zemřelé tam, kde má svůj domov spravedlnost a pokoj. 

P: Milosrdný Bože, vyslyš naše hlasy a učiň si z nás živé cesty k těm, které miluješ a toužíš k nim přijít. Skrze Krista, 
našeho Pána. Všichni: Amen. 

6) Modlitba Otčenáš 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš 

vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od 
zlého. Amen. 

7) Požehnání 
P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď 
nás do života věčného. Všichni: Amen. 
Při tom dělá každý sám na sobě znamení kříže. Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo. 
P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 
Na závěr je možné zazpívat píseň nebo se pomodlit k Panně Marii. 
Zpracováno podle námětu: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského, Pastorace.cz a P. Radek Tichý, vyučující liturgiky na KTF UK 
Inspiraci k rodinné bohoslužbě slova najdete také na https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315liturgie-v-rodine. 


