3. neděle adventní - cyklus B
13. prosince 2020

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
Vstupní antifona - Flp 4,4.5

Radostná neděle (gaudete) vykresluje naději již velmi blízkého příchodu Pána. Je to den
nabitý očekáváním. Již brzy přijde ten, který nás zachrání… Stojíme o jeho příchod, o jeho
záchranu? Modleme se za ty, kteří ji zvláště potřebují.

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 61,1-2a.10-11
Tento text zřejmě vznikl až po návratu z Babylonského zajetí na konci 6. stol. př. Kr. V 59.
kapitole vyznává Izrael svůj hřích, který je překážkou Boží pomoci. V 60. kapitole
Hospodin ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. A nyní vystupuje na scénu služebník, který
vyhlašuje svobodu.
Radostí jásám v Hospodinu.

Čtení z knihy proroka Izaiáše
Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal,
poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce,
oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo
milostivé léto.
Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi
oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného
věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako
zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě
před všemi národy.
Mezizpěv Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
Mariin chvalozpěv vyjadřuje víru i úžas. Zachraňující Boží milosrdenství trvá i dnes. Její
proroctví se naplňuje právě o Vánocích.

Odpověď: Můj duch jásá v mém Bohu!
Velebí – má duše Hospodina – a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
– neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. – Od této chvíle mě budou
blahoslavit – všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. – Jeho jméno je svaté
– a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí.
Hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou.
– Ujal se svého služebníka Izraele, – pamatoval na své milosrdenství.
2. ČTENÍ 1 Sol 5,16-24
Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec nejstarší list Nového zákona několika povzbuzeními,
jako když se loučíme s dětmi a dáváme jim ještě poslední poučení. Zmínka o Kristově
příchodu je svědectvím víry prvních křesťanů v druhý příchod Pána.
Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho
Pána.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech životních
podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši.

Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání z vnuknutí, ale
všecko zkoumejte, a co je dobré, toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje
pod jakoukoli tvářností.
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha
neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše
Krista. Věrný je ten, který vás povolává, a on to také splní.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou
zvěst. Aleluja.
EVANGELIUM

Jan 1,6-8.19-28

Úryvek z Janova evangelia je složen z části předzpěvu a úvodního textu o Janu Křtiteli,
který potvrzuje očekávání, že se Mesiáš blíží. Odvolává se při tom na proroka Izaiáše (toto
proroctví jsme četli minulou neděli).
Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby
svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl
jen svědčit o tom světle.
Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a
levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem
Mesiáš.“
Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“
Řekl: „Nejsem.“
„Jsi ten Prorok?“
Odpověděl: „Ne.“
Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co
říkáš sám o sobě?“
Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti: ‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl
prorok Izaiáš.“
Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani
Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“
Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte;
ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“
To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.
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-aktualninedeli/3-nedele-adventni-cyklu-b-vyrovnejte-cestu-panu nebo na
https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-video-katecheze-pro-deti

4) Vyznání víry
Odpovědí na Boží slovo je vyznání víry. Společně se pomodlíme:

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho
viditelného i neviditelného.
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
P: Prosme toho Boha, který posílá světlo do našich temnot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ať církev přináší světlo tvého milosrdenství všem lidem.
Ukaž znesvářeným cestu smíření.
Daruj dětem takové lidi, kteří by je osvítili světlem tvé něžnosti.
Posiluj smutné světlem své blízkosti.
Buď se svým světlem blízko všem těm, kteří jsou nemocní.
Doprovázej umírající světlem své slávy.

P: Neboť ty, Bože, jsi naše světlo a naděje. Proto ti děkujeme skrze Ježíše
Krista, našeho bratra a 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.

