OČEKÁVÁNÍ PŘÍTOMNÉHO
Adventní pásmo bohoslužeb – Bohoslužba za svitu svíček
Příprava na příchod Krista:
Prosinec, 2020

Osnova bohoslužby
Každá osnova bohoslužby obsahuje všechny prvky potřebné pro vedení vašeho shromáždění. Pořad každé
předložené bohoslužby je pouze návrhem. Bezpochyby budou nutné změny, aby se je přizpůsobili
obvyklému průběhu bohoslužeb ve vašem sboru. Návrh pořadu bohoslužeb je flexibilní a umožňuje
„zkopírovat a vložit“ jednotlivé části podle potřeby. Pokud máte tu výsadu, že máte ve svém středu hudebně
a pěvecky obdarované služebníky, možná zjistíte, že je zde více strukturovaného materiálu, než potřebujete.

Tato bohoslužba je variací na bohoslužbu světla - opakem Tenebrae (bohoslužba postupného
zhášení světel před Velikonoci rozšířená v západní církevní tradici – pozn. překl.). Na různé druhy
tkanin umístěte svíčky různých výšek, délek a barev. Každá svíčka symbolizuje určitou postavu
z příběhu. Svíčky budou během bohoslužby zapáleny, jak je uvedeno v poznámkách k programu,
obsažených v této verzi bohoslužby.
Níže popsané svíčky by měly být umístěny (viz obrázek níže) na stůl v oblasti pódia, aby byly
připraveny na bohoslužbu:
• Svíčky Marie, Josefa a Ježíše jsou umístěny na mušelín nebo pytlovinu ve středu stolu.
Marie - světle modrá svíčka v jednoduchém keramickém svícnu
Josef - svíčka barvy královské modři v jednoduchém keramickém svícnu (stejný jako Marie)
Ježíš - bílá votivní svíčka (větší kulatá vonná svíčka ve skleněném obalu) v průhledném
kulatém svícnu
• Svíčky Andělů (4) jsou žluté, umístěné v křišťálových svícnech na třpytivé zlaté látce hned
za svíčkami Marie a Josefa.
Svíčka Gabriel je stejná jako svíčky andělů, ale vyšší.
• Svíčky Pastýřů (3) jsou různé odstíny zelené, umístěné v dřevěných svícnech na zeleném
kusu látky. Ty jsou umístěny nalevo od svíček andělů.



• Svíčky Mudrců (3) jsou různé odstíny fialové, umístěné ve stříbrných svícnech na tkanině
červeného sametu. Ty jsou umístěny napravo od svíček andělů.
Adventní věnec svíce budou zapáleny ke konci bohoslužby.
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Pro vedení bohoslužby budou třeba čtyři (4) Čtenáři.

[POZNÁMKA: Při vstupu do sálu by měl každý účastník obdržet malou svíčku.]

[V sále je naplno rozsvíceno. Čtyři čtenáři stojí na stupínku vedle sebe.]
Pozvání k bohoslužbě:

Čtenář 1:

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Čtenář 2:

Země pak byla pustá a prázdná,,

Čtenář 3:

nad propastí byla tma

Čtenář 4:

a nad vodami se vznášel Boží Duch.

Čtenář 2:

Bůh řekl: „Ať je světlo!“

Čtenář 3:

– a bylo světlo.

Čtenář 1:

Bůh viděl, že světlo je dobré,.

Čtenář 2:

a Bůh oddělil světlo od tmy.” (Genesis 1:1-4, B21)

Čtenář 3:

Tak vidíte, od samých začátků,

Čtenář 4:

tu bylo světlo a tma,

Čtenář 3:

dobré a ….. no …. nedobré.

Čtenář 1:

Světlo bylo dobré,

Čtenář 2:

tma byla zlo.

Čtenář 3:

Světlo přinášelo teplo,

Čtenář 4:

tma chlad.

Čtenář 1:

Světlo bylo Bůh,

Čtenář 2:

temnota život bez Boha.

Čtenář 3:

A poté po asi 400 let,

Čtenář 1:

se zdálo, že je svět čím dál temnější.

Čtenář 4:

Už nikdo o Bohu neslyšel -

Čtenář 2:

byli ponecháni na tmavém, chladném světě,

Čtenář 3:

zdánlivě sami.

Čtenář 1:

Kdy se zas prosadí světlo?

Čtenář 2:

Pastýři byli první, kdo to světlo uviděli.

Čtenář 3:

Uprostřed chladné, tmavé noci,

Čtenář 4:

obloha úplně vybuchla světlem z nebes.

Čtenář 2:

Když se objevili andělé poslali je na cestu, která změní jejich život,

Čtenář 3:

za děťátkem v jeslích.

Čtenář 1:

Mudrci viděli světlo.

Čtenář 2:

Hvězda, jaké se žádná nepodobá, je vedla na jinou cestu,

Čtenář 3:

za stejným dítětem,

Čtenář 4:

slíbeným Mesiášem.

Čtenář 1:

Po třiceti letech volal hlas na poušti.

Čtenář 2:

“Připravte Pánovu cestu! Urovnejte jeho stezky!“

Čtenář 3:

Mnozí si mysleli, že Jan je tím světlem,

Čtenář 4:

ale on jim ukázal někoho jiného.

Čtenář 2:

Světlo, které viděli v něm, bylo pouze odrazem daleko většího světla.

Čtenář 1:

Každý má ve své duši světlo,

Čtenář 2:

ale jeho zdroj rozhoduje, jak jasně bude zářit.

Čtenář 3:

Svět je tmavý a chladný.

Čtenář 1:

A stejně jako té noci před 2000 lety,

Čtenář 2:

je dnes potřeba Světla, které by prozářilo temnotu.

Modlitba:
Náš věčný a svatý Bože, chválíme Tě a uctíváme, když se tu scházíme ve jménu Tvého milého Syna
Ježíše. Během tohoto adventu cítíme tvou blízkost v písních, které zpíváme a ve slovech, která
slyšíme z Písma Svatého.

Ať tvé světlo a Tvůj pokoj září kolem nás i v nás, když Tě budeme dnes oslavovat. Chválíme Tě a
děkujeme za toto místo k oslavě Tebe a za toto společenství Tvé církve. Chválíme Tě v očekávání a
radosti dnes, i každý den, dokud Ježíš nepřijde, aby nás prohlásil za své. Modlíme se v Ježíšově jménu.
Amen

[Světla se zhasnou – TMA – kromě ozdobných světel/svíček v místnosti, stromečku, atd.]

Čtení z proroků
Izajáš 9,1; 5-6, Micheáš 5,1
Čtenář 1:
2
Lid, který chodil v temnotách,
veliké světlo uvidí,
těm, kdo žili v zemi stínu smrti,
světlo zazáří.
5
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.
6
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! (Iz 9:1, 5-6, B21)
Čtenář 2:
2
“„Ty však, Betléme efratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti.“ (Mich 5:2, B21)

Čtení z evangelií
Čtenář 1: Lukáš 1,26-38 (B21) – Předpověď Ježíšova narození
26

Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města
jménem Nazaret 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna
se jmenovala Marie. 28Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s

tebou!“
29
Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. 30Anděl jí ale řekl: „Neboj se,
Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! 31Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. 32Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn
jeho otce Davida. 33Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude
bez konce.“
34
„Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“
35
„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté
dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. 36A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se
říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. 37U Boha
přece není nic nemožné.“
38
Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Tehdy od ní
anděl odešel.

Čtenář 2: Matouš 1:18-25 (B21) – Josef přijímá Ježíše za syna
18
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. 19Její muž Josef byl
spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v
tichosti. 20Když 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. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich
hříchů.“
22
To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: 23„Hle, panna počne a
porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.
24
Když se Josef probudil, zachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za
manželku. 25Nespal s ní ale až do doby, kdy porodila syna, jemuž dal jméno Ježíš.
[Za společného zpěvu zapálíme svíčky Gabriela, Marie a Josefa]
Čtenář 1: Lukáš 2:1-7 (B21) – Ježíšovo narození
1

V těch dnech vydal Caesar Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. 2(Toto
sčítání proběhlo předtím, než se Quirinius stal správcem Sýrie.) 3Všichni se tedy šli dát
zapsat, každý do svého města.
4
Také Josef se vydal z galilejského města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného
Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), 5aby se nechal zapsat se svou snoubenkou
Marií, která byla těhotná. 6Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu 7a porodila svého
prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně
nebylo místo.
[Za společného zpěvu zapálíme votivní svíčku Ježíše]

Čtenář 2: Lukáš 2:8-14 (B21) – Andělé se zjevují pastýřům
8
V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého
stáda. 9Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se
vyděsili, 10ale anděl jim řekl: „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.“
13
A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha:
14
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj – Boží zalíbení v lidech.“
[Během společného zpěvu zapálíme svíčky andělů. Osvětlení v místnosti se částečně rozsvítí.]
Čtenář 1: Lukáš 2:15-20 (B21) – Pastýři přichází a vidí
15
Jakmile od nich andělé odešli do nebe, pastýři si řekli: „Pojďme do Betléma! Podíváme
se, jak se stalo, co nám Hospodin oznámil.“ 16Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii,
Josefa i děťátko ležící v jeslích. 17Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, co jim bylo o tom
dítěti řečeno, 18a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali.
19
Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci. 20A ti pastýři při návratu
oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno.
[Za společného zpěvu zapálíme svíčky pastýřů. Osvětlení místnosti ještě o trochu více
rozsvítíme.]
Čtenář 2: Matouš 2:1-11 (B21) – Mudrci přináší dary pro Ježíše
1
Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli
mudrcové z Východu. 2„Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na
Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“
3
Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. 4Svolal všechny
vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit Mesiáš.
5
„V judském Betlémě,“ odpověděli mu. „Neboť tak je psáno skrze proroka:
6
Čtenář 1:
‚Ty však, Betléme v judské zemi,
nejsi z judských knížat vůbec nejmenší,
vždyť právě z tebe vzejde Panovník,
Pastýř pro Izrael, můj lid.‘“
Čtenář 2:

7

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta
hvězda ukázala. 8Potom 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.“
9
Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na
východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. 10Když tu
hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. 11Vešli do domu, a když tam
uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své
poklady a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

[Za společného zpěvu zapálíme svíčky Mudrců. Osvětlení místnosti se rozzáří naplno.]

Zapálení svíčky Krista
Čtenář 3:

Radujte se, Boží lide! Světlo přišlo na svět.

Čtenář 4:

Za účasti nebes a za zvuku velké radosti přijdete k nám. To je čas světla a
zářivé radosti.

Čtenář 3:

Prorok Izajáš předpověděl čas, kdy by ti, kdo chodili v šeru, uviděli velké
světlo. Světlo zazáří a narodí se nám dítě. Evangelista Lukáš vykreslil
betlémská nebesa a opakoval nebeskou píseň andělů: „Sláva, pokoj na zemi a
dobrá vůle!“ Jan prohlásil, že toto velké světlo je Kristus, Slovo, které se stalo
tělem. Toto úžasné světlo žije mezi námi. Skrze ně můžeme vidět Boží slávu plnou milosti a pravdy. Při Kristově narození se nyní radujeme.

Všichni:

Bože, náš Živote a naše Světlo, děkujeme, že jsi k nám dnes večer přišel.
Děkujeme, že jsi se svou nádherou dotkl celého nebe a země. Ať ve všech
koutech světa září dnes večer tvůj pokoj. Prozař dnes svou milostí všechny
zákoutí našich srdcí. Amen.

[Svíce Adventního věnce: Zapalte znovu čtyři svíce. Poté zapalte svíci Krista uprostřed při
těchto slovech:]
Čtenář 4:

V tento nejsvětější den zapálíme všechny čtyři svíčky na adventním věnci a
připomínáme si Přípravu, Očekávání, Ohlášení a Zjevení Jeho příchodu. Když
zapálíme svíčku Krista, těšíme se, že Boží zaslíbení bylo splněno při příchodu
dítěte narozeného v jeslích.

Všichni:

Drahý a mocný Králi, oslavujeme Tvou dobrotu, když se účastníme slávy a
radosti z Vánoc. Protože se Tvá láska zjevila v celé své plnosti, modlíme se,
aby se v tomto zvláštním dni rozhojnila láska v našich srdcích. Dej nám Ducha
Kristova, abychom každý den mohli žít v plnosti jeho charakteru. Na jeho
jméno se modlíme. Amen.

Předávání světla
[Shromáždění utvoří velký kruh kolem místnosti. Poté budou svíce zapáleny za zpěvu Tiché noci.]

Vedoucí:

Když zapalujete svíčku člověka vedle sebe, vyhlašujete: „Ježíš Kristus je
Světlem mého života.“

Požehnání:
Víra:

Protože světlo je nyní ve světě.

