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Adventní pásmo bohoslužeb – 3. týden
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Svíčka Vyhlášení radosti
Zapálení adventní svíce

Čtenář 1:

Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a
bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.
Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu
usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a
spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí!
(Izajáš 9,5-6, B21)

[Zapálíme první (fialovou) svíčku]

Čtenář 2:

Když znovu zapalujeme svíčku Přípravy pokoje, připomínáme si hlas volajícího
na poušti “Připravte cestu Pánu.”
[Zapálíme druhou (fialovou) svíčku]

Čtenář 1:

Znovu zapalujeme svíčku Očekávání naděje a připomínáme si Boží zaslíbení o
seslání Spasitele.
[Zapálíme třetí (růžovou) svíčku]

Čtenář 2:

Nyní zapalujeme svíčku Zjevení radosti. Ať jsou naše srdce naplněna radostí
z jeho příchodu.

Modlitba:

Otče, jsme naplněni radostí, protože mám naději a pokoj, že jsi nám seslal
svého syna Ježíše pro všechny, kdo uvěří. Pomoz nám být těmi hlasy, které
provolávají milost a pravdu. Modlíme se v Kristově jménu. Amen.

Síla písní
Pozvání k bohoslužbě:
Lukášovo evangelium je oblíbené adventní evangelium. Obsahuje všechny ty příběhy, které si s tímto
svátečním obdobím nejvíce spojujeme. Lukáš je také jedinečný svým způsobem psaní, kterým nám

přibližuje vánoční příběh. Psal to s písní v mysli. Skoro každá důležitá postava v Lukášově vánočním
příběhu v určité chvíli začíná zpívat.
Lukáš má písně opravdu rád. Když o tom tak přemýšlím, neplatí to o nás o všech?
A co vy? Necháte na sebe působit zvuky Vánoc, které rozechvívají duši? Umlčíte hluk termínů a
seznamů úkolů a zaposloucháte se no slavných písní andělů na nebi?

Zachariáš: Píseň z ticha
Sborové čtení
Čtenář 1:

Zachariáš byl starší kněz, který žil za vlády krále Heroda. Se svou ženou
Alžbětou už byli pokročilého věku a bezdětní, navzdory jejich nejvroucnějším
modlitbám.. Jednoho dne, když vykonával svou kněžskou službu v chrámu, k
němu přišel anděl Gabriel. Zachariáš byl v šoku a bál se, ale posel ho
uklidňoval.

Posel:

Zachariáši, uklidni se! Neboj se. Vaše modlitby byly vyslyšeny. Tvoje žena bude
mít syna a dáš mu jméno Jan. Přinese ti velkou radost a štěstí – a mnozí s vámi
budou sdílet radost z Janova narození. Toto bude jeho poslání: obrátí mnoho
dětí Izraele, aby chodili po cestě svého Pána Boha. Pamatuješ na proroctví o
někom, kdo má přijít v duchu a moci proroka Eliáše? O někom, kdo obrátí
srdce rodičů zpět k dětem; někoho, kdo obrátí aby jejich mysl byla nastavena
pro právo a dobro? Tvůj syn naplní toto proroctví. Bude předcházet před
Pánem a připraví lidi, aby byli se mohli setkat s Bohem.

Zachariáš:

Jak si mohu být jistý, tím co mi říkáš? Jsem starý muž a má žena už překročila
věk, kdy je běžné, aby mohla mít děti. Je těžké tomu uvěřit!

Posel:

(přísně) Jsem Gabriel, posel, který přebývá v Boží přítomnosti. Byl jsem se m
poslán, abych s tebou promluvil a přinesl ti dobrou zprávu. Protože jsi neuvěřil
mé zprávě, nebudeš moci promluvit – už ani slovo – dokud se nedožiješ
naplnění mých slov.

Čtenář 1:

Se Zachariášem se během následujících devíti měsíců něco stalo. V tichosti své
vlastní mysli měl čas přemýšlet a rozjímat. Nakonec se ukázalo, že toto ticho
od anděla nebylo prokletím, ale posloužilo mu k dobrému.

Čtenář 2:

Když se dítě narodilo, vznikl spor o to, jak by se mělo jmenovat. A stále ještě
němý Zachariáš vzal psací tabulku a napsal tato slova: „Jeho jméno je Jan“.
Přesně tak, jako mu to řekl anděl. A zrovna v tu chvíli mu byl navrácen hlas.
Lukáš zaznamenává úžasnou píseň chval, kterou Zachariáš Bohu přednesl.

Zachariáš:

A ty, můj synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího. Protože ty připravíš cestu
pro Pána, aby si Boží lid uvědomil svou svobodu skrze odpuštění hříchů. To

vše poplyne z laskavé a soucitné milosti našeho Boha. Svítá nový den: paprsky
světla z nebe se proderou naší temnotou. A všichni ti, kdo se choulí ve tmě,
kdo sedí ve stínu smrti, budou moci povstat a vykročit do světla vedeni
stezkou pokoje.

Marie: Píseň poslušnosti
Společné čtení
Čtenář 1:

Druhá „nahrávka/skladba“ na Lukášově adventním „playlistu“ je patrně tou
nejslavnější písní celého Nového Zákona. Zpívá jí umělkyně, která je často
spojována s narozením Ježíše. Jeho vlastní matka Marie.

Čtenář 2:

Stejně jako byl Jan Křtitel předchůdcem Ježíšovým, bylo to podobné i u jejich
matek. Alžběta byla předchůdkyní Marie. Alžběta Marii byla příkladem v tom,
jak být zároveň příjemkyní i zprostředkovatelkou Božího zázraku. Ukázala jí, že
když se člověku dostane Božího požehnání, má být požehnáním i pro druhé. A
právě tím se stává Alžběta pro Marii, aby se jím mohla Marie stát pro celý
svět.

Marie:

Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli, neboť si
všiml ponížení své služebnice. Hle od nynějška všechna pokolení budou
vyprávět o mé blaženosti.

Čtenář 1:

Ale netrvá dlouho a v Mariině písni dochází k velké změně obsahu a zaměření.
Po prvních třech verších to přestává být o tom, co Bůh udělal pro Marii a
začíná popisovat, co Bůh vykoná skrze Marii.

Marie:

… neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho
milosrdenství k těm, kdo jej ctí trvá od pokolení do pokolení. Svou paží
dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl
z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil
s prázdnou. Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na milosrdenství – jak
zaslíbil našim otcům – vůči Abrahamovi a jeho semeni až navěky.

Čtenář 1:

Proto ti z nás, kdo dostali dar Ježíše Krista, musí předávat tento dar ostatním,
kteří jsou v nouzi. Můžeme být Alžbětami pro Marie v našem okolí, nebo
Mariemi pro svět kolem nás. Můžeme se stát tím darem povzbuzení pro
druhé, aby mohlo plynout také skrze ně.

Modlitba:
Tvůj plán spásy pokročil, když Ti jedna prostá vesnická dívka řekla ano – bylo to „ano“, které může
změnit svět. Žádný složitý rituál, ani pokročilé teologické vzdělání nebylo potřeba. Jen slova důvěry:
„Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Pane, ať je to také tak v mém životě.
Pomoz mi spolupracovat na tvém plánu pro svět tím, že Ti odpovím „Ano“. Dokonce i teď Ti říkám

„Ano“, Duchu Svatý. Přijď ke mně, aby můj život svědčil o Ježíši Kristu potřebnému světu kolem mě.
Amen

Kázání – 2. část – Mariina píseň

Andělé: Píseň radosti
Čtenář 1:

V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u
svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je
Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili.

Posel:

„Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. 11Dnes se vám ve
městě Davidově narodil Spasitel – váš Mesiáš a Pán. 12A toto vám bude znamením:
najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích.“

Čtenář 2:

s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:

Nebeský sbor: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
Čtenář 1:

Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli:

Pastýři:

„Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“

Čtenář 2:

Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho
uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno

Čtenář 1:

a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova
uchovávala a zvažovala ve svém srdci.

Čtenář 2:

A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim
bylo řečeno.

Čtenář 1:

Andělská píseň je plná zázraků a podívané. Dokonce i klíčová slova jejich písní
vyskakují jako světla na noční obloze: Dobrá zpráva ... Spasitel ... Sláva ... Pokoj. Ale
všimněte si, jak ty písně začínají: „Nebojte se” (Lukáš 2,10).

Čtenář 2:

Nyní vidíme, že tato fráze je společným tématem všech Lukášových písní. Pro
Zachariáše, Marii a nyní i pro pastýře jsou úvodní slova andělů k adresovaná těmto
adventním postavám prostředkem úlevy v jejich strachu.

Čtenář 1:

Pro tyto pastýře, kterým byl svěřen pouze jediný úkol – starat se o své stádo, toto
muselo znamenat určitý druh ohrožení – z ničeho nic se to na ně sneslo z noční
oblohy – vyloženě děsivé. V tu chvíli se bylo čeho bát. Kromě toho to byli pastýři, ne
vojáci. Byli to obyčejní pracující lidé, ne lidé v postavení, nebo něčím proslulí. Ve
společnosti kolem nich toho bylo hodně, co by v obyčejných lidech vyvolalo strach.

Čtenář 2:

Bylo to proti této temné noční obloze, že andělský pěvecký sbor zpíval melodii, která
zazněla po celou věčnost: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle“ (Lukáš 2,14).

Čtenář 1:

Nemyslíte, že svět dnes potřebuje slyšet tuto píseň naděje?

AWAITING THE ALREADY
Adventní chvilka pro děti – 3. týden
13. prosince, 2020

Síla písní
napsal Martyn Scott Thomas
[Zavolejte všechny přítomné děti dopředu, ať se posadí kolem židle/křesla vypravěče.]
Vypravěč:

Dnes je třetí adventní neděle – jedna ze čtyř neděl před Vánocemi. Posledních
pár týdnů jsme mluvili o různých částech vánočního příběhu. Minulý týden
jsme mluvili o tom, když se odjíždí na Vánoce. Dnes si povíme o vánočních
písních.
Kdo z vás má oblíbenou vánoční píseň? [nechte děti odpovědět] Zazpíváš nám
ji? [nechte děti odpovědět] Ještě někdo? [nechte děti odpovědět] Mám pocit,
že bychom tu mohli být celý den.
Věděl by někdo z vás, že někdo v Bibli zpíval, když se narodil Ježíš? [nechte
děti odpovědět] V Bibli čteme o několika písních, které někdo zpíval. Většina z
nás slyšela o tom, že andělé zpívali pastýřům, když jim oznamovali, že se
narodil Ježíš. Jestlipak víte, že Marie, matka Ježíše, zpívala píseň, když se
dozvěděla, že se stane jeho matkou? Jmenuje se latinsky Magnificat, což
znamená ‚moje duše velebí Pána ', najdeme jí v Lukášovi v 1. kapitole.
V Bibli také čteme, že Zachariáš, otec Jana Křtitele, zpíval píseň o narození
svého syna. Jak vidíte, kolem narození Ježíše se hodně zpívalo. Takže myslím,
že to dává smysl, že stále zpíváme písničky o jeho narození na Vánoce.
Pomodlíme se. Drahý Pane Ježíši, děkujeme Ti za všechny vánoční písně, které
nám připomínají tvé narození. Pomoz nám, abychom si Tě při jejich zpěvu
vždy připomínali. Požehnej nám dnešní den. Amen.

Těším se na vás příští týden. [odešlete děti]

