4. neděle adventní - cyklus B
20. prosince 2020

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se
otevře země a zplodí spásu!
Vstupní antifona

Poslední neděle před Vánocemi soustředí naši pozornost na události předcházející narození
Ježíše, v nichž zásadní roli hraje Ježíšova matka. Nejen, že přivedla na svět mesiáše, ale stala
se vzorem odpovědi člověka na Boží pozvání.

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 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Po roce 1000 př. Kr. král David získal území celého Izraele. V 6. kapitole Druhé knihy
Samuelovy se vypráví o přenesení archy úmluvy, znamení Boží přítomnosti, do
Jeruzaléma. Další kapitola mluví o jeruzalémském chrámu, který nazývá dům Boží. Slovo
dům v Bibli označuje nejen budovu, ale také rodinu.
Království Davidovo potrvá před Hospodinem navěky.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od
všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím
v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“
Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť
Hospodin je s tebou!“
Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému
služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde
bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým
izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před
tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na
zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet.
Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve,
v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu
pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě.
Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo,
které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on
mi bude synem.
Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“
ŽALM Žl 98
Zaslíbení Davidovu potomkovi z prvního čtení má dosah až k nám. Na Ježíšovi se splnil
Boží příslib a díky němu se i nám dostalo záchrany.

Odpověď: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, – po všechna pokolení hlásat
svými ústy tvou věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ – Na
nebi jsi upevnil svou věrnost.
„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, – přísahal jsem Davidovi, svému
služebníku: – Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, – můj Bůh a skála mé spásy.
– Navěky mu zachovám svou milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“
2. ČTENÍ Řím 16,25-27
Úplný závěr Listu Římanům shrnuje poselství celé knihy. Pavel v řadě kapitol hájil spásu
skrze víru v Krista. Nikoli konání skutků, ale víra zachraňuje.
Tajemství, které bylo skryté od věčných časů, je dnes zřejmé.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho
hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které
bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz
věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly.

A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na
věčné věky. Amen.
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
Aleluja. Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.
EVANGELIUM

Lk 1,26-38

Text evangelia není primárně mariánský, ale zaměřený především na Krista. Právě v této
chvíli Bůh plní svůj dávný slib. Neustrňme jen na pokusech vysvětlit, „jak to bylo“.
Vnímejme literární poselství: milostí přichází Bůh a člověk – Ježíš.
Počneš a porodíš syna.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta
panna se jmenovala Maria.
Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to
slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a
porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem
Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad
Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“
Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“
Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě
zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta
počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za
neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“
A anděl od ní odešel.
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/kalendar/nedele-pracovnilisty/cyklus-b-doba-adventni/4-nedele-adventni-cyklus-b nebo na
https://www.kanan.cz/4adventb.htm nebo na https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2020-06-videokatecheze-pro-deti nebo na https://www.tvnoe.cz/porad/29924-ovecky-v-karantene-4nedele-adventni

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: Potěšeni andělskou zvěstí o Božím Synu, který přijal naše lidství, vzývejme
jeho dobrého Otce:
1. Posvěcuj a naplňuj křesťany týmž životodárným Duchem, který sestoupil
na Pannu Marii.
2. Přebývej s obyvateli naší vlasti, aby nejen v tomto čase byli k sobě laskaví a slušní.
3. Buď vzácným hostem a nejkrásnějším darem pro ty, kdo budou v příštích
dnech sami.
4. Navštiv svou milostí bezdětné manžele a potěš je darem nového života.
5. Projasni starosti, jež tíží každého člověka, světlem adventního poselství.
6. Uveď do svého otcovského domu naše zemřelé, ať mohou navěky zpívat o
tvých milostech.
P: U tebe, Bože, není nic nemožného; vyslyš nás pro své milosrdenství,
ztělesněné tvým jednorozeným Synem, Ježíšem Kristem. Skrze něj ti patří čest
a sláva na věčné věky. 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.

