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Svíčka očekávání naděje

Rozsvěcení adventních svíček

Čtenář 1: „Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy toto dobré slovo, jež dávám domu 
Izraele a domu Judy, splním. V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova 
semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost.
16V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto 
jej budou nazývat: HOSPODIN – NAŠE SPRAVEDLNOST. (Jeremiáš 33:14-16, 
B21)

[ Zapalte první (fialovou) svíčku]

Čtenář 2: Zapalujeme znovu svíčku Přípravy pokoje a připomínáme si hlas volající na 
poušti: „Připravte cestu Pánovi“ 

[Zapalte druhou (fialovou) svíčku]

Čtenář 1: Dnes zapalujeme svíci Očekávání naděje. Nechť každému z nás připomene 
velký Boží slib. On je naše naděje, On je náš Vykupitel a On je náš Spasitel. 

Modlitba: Otče, ať si v adventní době připomínáme tvé sliby a to, jak je plníš. Pomoz 
nám připravit se na tento Advent v nás. Modlíme se ve vzácném jménu Ježíš. 
Amen. 

Josef

Společné čtení: 

Čtenář 1: Matoušovo evangelium začíná Ježíšovým rodokmenem. Poté nám Matouš 
poskytuje Josefův úhel pohledu a odhaluje jeho perspektivu z jeho pohledu 
sympatie.

Všichni: Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena 
Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. 
Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se,
že se s ní rozejde v tichosti.



Čtenář 2: Matouš nazývá Josefa „spravedlivým mužem“. Stejně jako v Bibli před ním 
Noe a Job, také Josef čelil utrpení, navzdory tomu, že dělal vše správně.  
Nemůžeme si pomoct, abychom se za něj nezeptali: „Proč se špatné věci 
stávají dobrým lidem

Všichni: Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: 
„Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní 
bylo počato, je z Ducha svatého. 

Čtenář 1: Andělovo poselství je jednoduché, ale silné: „Neboj se…“ Je to spíše upřímná 
výzva, než falešná naděje. Je to na jedné straně uznání všeho, co se Josefovi a 
Marii stalo, uznání, že strach je pochopitelnou odpovědí. Je to však také výzva 
k odporu a je v tom i odmítnutí nechat Josefa v prožívaném traumatu, 
způsobeném vnějšími okolnostmi, na pospas strachu a deziluzi. A pak, je tu 
ten slib:

Všichni: „Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich 
hříchů.“

Čtenář 2: Na těchto slovech je pozoruhodné, že anděl neposkytuje žádný důkaz o tom, 
že to, co říká, je pravda. Josef, ušlechtilý a spravedlivý Josef, má na výběr: 
Vezme anděla za jeho slovo a udělá obtížnou věc, nebo se nechá svázat tlaky 
běžné společnosti a udělá, co je účelné. 

Všichni: To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna 
počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s 
námi. Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a
vzal si Marii za manželku. Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž 
dal jméno Ježíš.

Čtenář 1: Josef nás uvádí do jedno z ústředních témat Matouše: Musíme se rozhodnout 
pro následování Ježíše, zvláště když to něco stojí. Musíme se soustředit na 
každodenní volby, každodenní výzvy, které mají zkoušejí naši věrnost Kristu.

Herodes

Čtenář 1: Je pozoruhodné, že ze všech oblíbených postav, které jsme si spojili s 
narozením Ježíše - Marie, pastýři, andělé, Alžběta, Zachariáš - se Matouš 
zaměřuje pouze na mudrce, Josefa a Heroda. Historie vykresluje velmi temný 
obraz Heroda Velikého. .



Všichni: Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma 
přišli mudrcové z Východu. „Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. 
„Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Čtenář 2: Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. 
Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit 
Mesiáš. „V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze 
proroka:

Všichni: ‚Ty však, Betléme v judské zemi,
nejsi z judských knížat vůbec nejmenší,
vždyť právě z tebe vzejde Panovník,
Pastýř pro Izrael, můj lid.

Čtenář 1: Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta 
hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy: „Jděte a pečlivě 
vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít 
poklonit i já.“

Všichni: Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na 
východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu 
hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.

Čtenář 2: Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a 
klaněli se mu.

Všichni: Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12Když 
potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do 
své země jinudy.

Čtenář 1:  Herodes nařídí aby zemřeli všichni malí chlapci v Betlémě. Rozhodl se tuto hrozbu 
pro jeho trůnu porazit násilím. Skutečně, pozadí Matoušova popisu je poseté 
strašlivými, hrozivými silami, které všechny usilují o život. A i když nás Matouš vyzývá,
abychom se zamysleli nad souvislostí s Herodem, můžeme přemýšlet o ponurém 
světě, který Matouš vykresluje, a o jeho podobnostech s naším.  

Čtenář 2: Matouš tím nemyslel, abychom využili nenadálého Ježíšova příchodu jako úniku z 
utrpení tohoto světa, ale abychom mu čelili. Ve skutečnosti nás Matouš nejen 
odrazuje od toho, abychom hledali Ježíše odděleně od našeho světa, nebo od naší 
doby; zve nás, abychom našli Ježíšovu přítomnost přímo uprostřed našeho světa, 
právě teď.   

Advent 2020 –  2. týden

Divadelní hra



Kdo uteče, vyhraje?
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Téma: Poslušnost, pronásledování 

Biblický oddíl: Matouš 2,13-18

Synopse: Josef říká své rodině, aby utekli do Egypta.

Postavy: Josef – otec Ježíšův

Rekvizity a kostýmy: Biblické, nebo současné oblečení.

Scéna: Holá scéna

Doba trvání: 2 minuty

[Josef přichází tiše, opatrně se rozhlíží po scéně.]

Josef: Tak, doufám, že už oba konečně spí. Byl to dlouhý den a máme před sebou ještě 
delší. Těch posledních pár dní a týdnů mi splývá a snažím se to všechno pochopit, ale 
udělám, co bude třeba, abych to dítě ochránil.

Ta první andělova návštěva už se zdá jako dávná minulost, ale nikdy nezapomenu 
jeho slova: „Neboj se ...“ [stranou] Kdybych jen tenkrát věděl, co vím teď! Ale stalo se
všechno, co mi předpověděl. Marie byla opravdu těhotná a porodila syna – Božího 
syna – a dali jsme mu jméno Ježíš. Ale přesto nás andělova slova úplně nepřipravila 
na všechno, co bude následovat.

Začalo to už cestou do Betléma na soupis lidu, pastýři u jeslí se svým neuvěřitelným 
příběhem a potom i návštěva mudrců, nemohli jsme vůbec tušit, co pro nás ještě Bůh
chystá. Kdybychom to věděli, asi bychom se báli.

Ale zjistil jsem, že nás Bůh vždy připraví na to, co bude následovat. Ne vždycky úplně 
na všechno, ale na to co je právě před námi. A na mně je, abych naslouchal a 
poslechl. A to už se dostávám k té poslední andělově návštěvě.

Včera v noci se mi ve snu zjevil anděl a řekl: „Vstaň, uteč do Egypta s dítětem a jeho 
matkou. Zůstaňte tam, než ti řeknu, abyste se vrátili, protože Herodes se bude snažit 
dítě zabít.” Překvapivě mi neříkal, ať se nebojím. Asi by to stejně nemělo smysl. Když 
vím, jak přesně vyšlo, co říkal anděl poprvé. Je jasné, že nemám na výběr a musím 
poslechnout. Pokud i půlka toho, co jsem o Herodovi slyšel je pravda, je naše rodina 



ve vážném nebezpečí. Takže jsme hned sbalili, co jsme mohli pobrat a vydali se na 
dalekou cestu. 

Takže, jsme na cestě do Egypta a mám se stále na pozoru. Cestování s dítětem je 
zdlouhavé, ale pokračujeme docela dobře a nevypadá to, že by nás někdo sledoval. 
Vím, že se o nás Bůh postará, ale snažím se, abych dobře zastal to, co záleží na mně. 
A někdy je mým úkolem prostě jen poslechnout.

[Všechna světla zhasnou]

OČEKÁVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO
Adventní chvilka pro děti – 2. týden
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Odjiždíme na Vánoce 
by Martyn Scott Thomas

[Zavolejte všechny přítomné děti dopředu, ať se posadí kolem židle/křesla vypravěče.]

Vypravěč: Dnes si připomínáme druhý adventní týden. Adventní období trvá čtyři týdny před 
Vánoci. Po tu dobu si budeme vyprávět o různých částech vánočního příběhu. Minulý
týden jsme si říkali o tom, jak se připravit na Vánoce. Dnes budeme mluvit o tom, jak 
odjet na Vánoce.

Kolik z vás už bylo na Vánoce někde jinde než doma? [nechte děti odpovědět] Kam 
jste jeli? nechte děti odpovědět] Jak jste se tam dostali? [nechte děti odpovědět] 
Líbilo se vám nebýt doma na Vánoce? [nechte děti odpovědět]

Pamatuje si někdo z vás, kde se narodil Pán Ježíš?  [nechte děti odpovědět] [v jeslích v
Betlémě] Správně. Ano, Ježíš se narodil v Betlémě, ale místo toho, aby se vrátili zpět 
domů, rozhodli se Marie s Josefem na nějakou dobu po jeho narození zůstat 
v Betlémě. Ale pak se něco stalo.

Když bylo Ježíšovi asi dva roky, přišli jeho rodiče navštívit tři mudrci. Přinesli mu dary 
a vzdali mu čest. Ale když odešli, navštívil Josefa anděl a řekl mu, že musí rychle 
odejít do Egypta, protože zlý král chce Ježíše zabít. 

Tak Josef vzal Marii a Ježíše a uprostřed noci se vydali na cestu do Egypta, kde byli 
v bezpečí. Myslíte, že ta cesta byla jednoduchá? Myslíte, že bylo jednoduché opustit 
jejich nový domov? Proč myslíte, že odešli? [nechte děti odpovědět]

Pán Bůh zajistil, aby byli v bezpečí. A když mu my věříme, také se vždy postará, 
abychom byli v bezpečí.



Pomodlíme se. Drahý Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsi vždy s námi a že nás pořád 
chráníš, ať jsme kdekoliv. Prosím, buď s námi po celou dobu Vánočních svátků a 
ochraňuj náš. Požehnej nám i dnešní den. Amen 

Těším se na vás tady zas příští týden. [odešlete děti]


