Připravili jsme pro Vás pobožnost, kterou se můžete pomodlit vždy, když na Vašem adventním věnci každou
neděli zapalujete novou svíci. Každé svíci jsme dali konkrétní název. První je svíce města Betléma, u které
budeme prosit za představitele světské moci. Druhou je svíce Matky Boží, u které budeme prosit za dívky,
ženy a matky. U třetí svíce budeme pamatovat na svatého Josefa a modlit se za chlapce, muže a otce.
Nakonec při zapálení čtvrté svíce, která se jmenuje svíce andělů, se budeme modlit za biskupy, kněze a
zasvěcené osoby. Pošlete tuto pobožnost i Vaší rodině, známým a přátelům. Modlete se ji v domácnostech.
Prožijme Advent v radosti a pokoji, ale i ve ztišení a pokání. Buďme bdělí, aby nám materiální věci
nezakryly skutečný smysl Adventu a Vánoc.

Liturgie domácí církve u adventního věnce
(Pro farnost Kežmarok připravil František Trstenský,
o žehnání adventního věnce doplnil a do češtiny přeložil Pavel Křivý)

„Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přišlo na svět.“ (Jan 1, 9)

ADVENTNÍ DOBA
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená „příchod.“ Čtyři svíce symbolizují čtyři neděle Adventu.
Adventní věnec má tvar kruhu, neboť má připomínat návrat Pána Ježíše. Zelená barva věnce je symbolem
naděje a života v Kristu, který nikdy nezaniká. Když zapalujeme postupně každou neděli o jednu svíci víc,
připomínáme si rostoucí toužebné očekávání celého lidstva na příchod Mesiáše. Jednotlivými svícemi si
zpřítomňujeme události spojené s historickým narozením Pána Ježíše před více než 2000 lety v Betlémě.
Obvyklá barva svící na adventním věnci je fialová, neboť Advent je časem duchovní přípravy, pokání a
ztišení. Jedna svíce může být růžové barvy, neboť 3. adventní neděle se nazývá v latině „Gaudete“ –
„Radujte se“. Připomíná nám, že příchod Pána Ježíše je již blízko a máme se připravit na jeho radostné
přijetí do našich čistých srdcí. Z liturgického hlediska se Advent dělí na dvě období, přičemž hranici
rozdělení tvoří datum 17. prosince. První část Adventu se výběrem liturgických čtení a modliteb zaměřuje
na druhý příchod Krista na konci věků a úkol věřícího vést takový život, aby obstál při jeho příchodu. Druhé
období Adventu upozorňuje na bezprostřední oslavu prvního příchodu Božího Syna na tento svět před více
než 2000 lety v Betlémě. Svatý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovořil o třech příchodech Pána. První
příchod se uskutečnil v Betlémě. Druhý příchod nastane při posledním soudu. Třetí příchod můžeme zažít
každý den, kdy Pán Ježíš k nám přichází ve svátostech, především v Eucharistii, při bohoslužbách, v Písmu
svatém, v osobní i společné modlitbě, ve službě druhým, zejména těm nejpotřebnějším. Otevřeme pro něj
svá srdce, životy, rodiny, vztahy, přátelství.
Vyprošujeme Vám požehnaný a klidný čas Adventu!

Žehnání adventního věnce
(Při každém setkání položte na stůl kříž a adventní věnec; zkratka „V“ označuje otce, matku, případně podle
situace někoho jiného, kdo vede liturgii; zkratka „S“ označuje společné odpovědi.)
(Vhodný zpěv, adventní píseň z Kancionálu)
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
S: Amen.
V: Milost a pokoj všem, kdo s touhou očekávají příchod našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista.
S: Amen.
Čtení Božího slova.
V: Čtení z listu sv. apoštola Pavla Římanům (Řím 13,11-13) Bratři, víte, jaký je nyní čas; že
vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže
než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnoty
a oblečme se do výzbroje světla. Veďme počestný život jako ve dne. Slyšeli jsme slovo
Boží.
S: Bohu díky. (Chvíle tichého zamyšlení. Může následovat adventní píseň.)
Přímluvy
V: Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a
pravdy v království svého Otce:
S: Přijď, Pane Ježíši!
V: Za celou Církev, aby v celém světě byla nositelkou tvé radostné zvěsti.
S: Přijď, Pane Ježíši!
V: Za lidi všech národů, aby uslyšeli tvé volání a odpověděli na ně celým srdcem.
S: Přijď, Pane Ježíši!
V: Za naši farní rodinu, abychom rostli ve světle tvé milosti a v jednotě víry a lásky.
S: Přijď, Pane Ježíši!
V: Za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu radostného očekávání a naděje.
S: Přijď, Pane Ježíši!
V: Pomodleme se, jak nás naučil Pán Ježíš: Otče náš…
Žehnací modlitba
V: Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať
v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli
světa. Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec znamením tvého požehnání, ať je i náš
život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána.
S: Amen.
Závěr
V: Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom
s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod. (Všichni se žehnají znamením kříže.)
O: Amen.
(Vhodný zpěv)

První adventní neděle
Svíce města Betléma
(Při každém setkání položte na stůl kříž a adventní věnec; zkratka „V“ označuje otce, matku, případně podle
situace někoho jiného, kdo vede liturgii; zkratka „S“ označuje společné odpovědi.)
Úvod a čtení Božího slova
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
S: Amen.
V: Chválíme tě, Bože, že si vybíráš to, co svět považuje za slabé. Jesle pro zvířata v betlémské jeskyni sis vybral jako kolébku pro svého Syna, Spasitele světa.
S: Bože, buď velebený navěky.
V: V naší rodině začínáme duchovní cestu adventní dobou. Dnes zapálíme první svíci na
našem adventním věnci – svíci města Betléma, která nás zavede do malého městečka
v judském kraji, kde se narodil Spasitel světa.
S: Přijď, Pane Ježíši, ať i dnešní svět pozná, že přinášíš spásu všem lidem.
V: Čtení z knihy proroka Micheáše (5,1). A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi
judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. Slyšeli jsme slovo Boží.
S: Bohu díky.
Zapálení první svíce a modlitba růžence
V: Zapalujeme první svíci. Brzy přijde k nám Pán Ježíš. Ať nám připomíná, že Boží Syn se
narodil v chudé jeskyni, kterou mu nabídlo městečko Betlém.
V: Hle, přichází Pán, aby zachránil a vykoupil svůj lid. (Zapálí se první svíce)
S: Blaze těm, kdo očekávají jeho příchod.
V: Teď se společně pomodleme jeden desátek radostného růžence. Kromě vlastních
úmyslů prosme za naše veřejné představitele, aby jim nechyběla pravá moudrost, smysl
pro společné dobro a péče zejména o nejzranitelnější skupiny obyvatelstva. (Někdo z rodiny
dle výběru)
Závěrečná modlitba a požehnání
V: Ježíši, v Betlémě jsi zapálil světlo, které dokonale ukazuje Boží tvář. Bůh je pokorný!
S: Amen.
V: Zatímco my chceme být významní, ty, Bože, ses stal malým; zatímco my chceme být
první, ty sis, Bože, vybral poslední místo; zatímco my chceme vládnout, ty jsi, Bože, přišel
sloužit; zatímco my hledáme poctu a uznání, ty jsi, Bože, myl lidem nohy a láskyplně jsi je
políbil.
S: Amen.
V: Jaký rozdíl mezi námi a tebou, Pane! Ježíši, tichý a pokorný, stojíme jen na prahu
Betléma, neboť kvůli hoře naší pýchy nedokážeme vejít do úzkého prostoru jeskyně.
Ježíši, tichý a pokorný, odstraň pýchu z našich srdcí, daruj nám svou pokoru, abychom se
mohli setkat s tebou a s našimi bratry a sestrami a tehdy budou skutečné Vánoce!
S: Amen.
V: Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného.
S: Amen. (Všichni se při těchto slovech pokřižují)

Druhá adventní neděle
Svíce Matky Boží
Úvod a čtení Božího slova
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
S: Amen.
V: Chválíme tě, Bože, že jsi nám, svému stvoření, mnohokrát nabídl své přátelství a
prostřednictvím proroků jsi nás učil, abychom očekávali Spasitele, jehož přijala pokorná
Pánova služebnice Marie.
S: Bože, buď velebený navěky.
V: V naší rodině pokračujeme v duchovní cestě adventní dobou. Dnes, když už svítí svíce
města Betléma, zapálíme druhou svíci na našem adventním věnci – svíci Matky Boží, která
nás zavede do Nazareta k Marii, která radostně přijala a nosila pod srdcem Mesiáše.
S: Přijď, Pane Ježíši, buď i v naší rodině Emanuel – Bůh s námi.
V: Čtení z knihy proroka Izaiáše (7,13-14). I řekl Izajáš: „Slyšte, dome Davidův! Což je vám
málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? Proto vám dá
znamení sám Panovník: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emmanuel.
Slyšeli jsme slovo Boží.
S: Bohu díky.
Zapálení druhé svíce a modlitba růžence
V: Zapalujeme druhou svíci. Brzy přijde k nám Pán Ježíš. Ať nám připomíná, že jako
Matka Boží i my máme přijmout Pána Ježíše a s radostí ho přinášet druhým.
V: Hle, přichází Pán, aby zachránil a vykoupil svůj lid. (Zapálí se druhá svíce)
S: Blaze těm, kdo očekávají jeho příchod.
V: Teď se společně pomodleme jeden desátek radostného růžence. Kromě vlastních
úmyslů prosme za ženy, manželky a matky, aby vynikaly jemností srdce, ušlechtilostí
chování a zbožností. (Někdo z rodiny dle výběru)
Závěrečná modlitba a požehnání
V: Svým životem, Maria, nám ukazuješ, jak najít světlo, které nás vede k Bohu Otci.
S: Amen.
V: Svým životem, Maria, nás vedeš, abychom kráčeli směrem ke světlu, které přichází na
svět ve tvém dítěti Ježíši.
S: Amen.
V: Svým životem, Maria, nás učíš jak se stát světlem Lásky, která k nám mluví o Bohu
v Duchu Svatém.
S: Amen.
V: Provázej nás, Maria, na životních cestách, daruj naší rodině pokoj, ať se v ní každý cítí
milován, ať přinášíme tomuto světu pokoj, aby v něm mohlo svítit světlo Lásky, která
proměňuje naše temná srdce, aby byla schopna činit dobro každému člověku.
S: Amen.
V: Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného.
S: Amen. (Všichni se při těchto slovech pokřižují)

Třetí adventní neděle
Svíce svatého Josefa
Úvod a čtení Božího slova
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
S: Amen.
V: Chválíme tě, Bože, že jsi přišel zachránit všechny národy a darovat světu pravou
radost, kterou tento svět nedokáže dát.
S: Bože, buď velebený navěky.
V: V naší rodině pokračujeme v duchovní cestě adventní dobou. Dnes, když už svítí svíce
města Betléma a svíce Matky Boží, zapálíme třetí svíci na našem adventním věnci – svíci
svatého Josefa, která nás zavede k osobě manžela Marie a pěstouna Božího Syna. Tento
spravedlivý Boží muž nás učí prostotě, pracovitosti a radosti, kterou prožíval spolu se svou
manželkou Marií při narození Božího Syna.
S: Přijď, Pane Ježíši, ať v naší rodině a v celém světě vládne pravá radost a trvalý pokoj.
V: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům (13,11-12). Víte přece, co znamená tento
čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla
tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a
oblečme se ve zbroj světla. Slyšeli jsme slovo Boží.
S: Bohu díky.
Zapálení třetí svíce a modlitba růžence
V: Zapalujeme třetí svíci. Brzy přijde k nám Pán Ježíš. Ať nám připomíná svatého Josefa,
který se stal pečlivým pěstounem a ochráncem Svaté rodiny. Následujme ho v pokoře a
v důvěře v Boha a Boží plán.
V: Hle, přichází Pán, aby zachránil a vykoupil svůj lid. (Zapálí se třetí svíce)
S: Blaze těm, kdo očekávají jeho příchod.
V: Teď se společně pomodleme jeden desátek radostného růžence. Kromě vlastních
úmyslů prosme za muže, manžele a otce, aby byli příkladem pracovitosti, věrnosti danému
slovu a zbožnosti. (Někdo z rodiny dle výběru)
Závěrečná modlitba a požehnání
V: Dobrý a laskavý Bože, tys chtěl, aby tvůj Syn Ježíš byl nazýván synem Josefa, abys tak
splnil slib, který jsi dal králi Davidovi, z jehož potomstva pocházel tento spravedlivý muž.
S: Amen.
V: Dej, abychom s důvěrou a prostotou přijali tajemství vtělení, jak ho přijal tento tichý,
skromný a spravedlivý tesař z Nazareta.
S: Amen.
V: Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného.
S: Amen. (Všichni se při těchto slovech pokřižují)

Čtvrtá adventní neděle
Svíce Andělů
Úvod a čtení Božího slova
V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
S: Amen.
V: Chválíme tě, Bože, že posíláš své svaté anděly, aby plnili tvůj plán spásy a nám pomáhali na cestě do nebe. Tvoji svatí andělé zvěstovali lidem radostnou zprávu o narození
Zachránce světa.
S: Bože, buď velebený navěky.
V: Už za pár dní budeme slavit narození Božího Syna. V naší rodině pokračujeme
v duchovní cestě adventní dobou. Dnes, když už svítí svíce města Betléma, svíce Matky
Boží a svíce svatého Josefa, zapálíme čtvrtou svíci na našem adventním věnci – svíci
andělů, která nám připomíná, že se máme připojit k těmto nebeským poslům v jejich
radostném hlásání příchodu Vykupitele na tento svět.
S: Přijď, Pane Ježíši, ať podle příkladu svatých andělů zvěstujeme světu pravý význam
Vánoc.
V: Čtení z knihy proroka Izaiáše (52,8-9). Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sijón. Zvučně spolu plesejte,
jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Slyšeli jsme
slovo Boží.
S: Bohu díky.
Zapálení čtvrté svíce a modlitba růžence
V: Zapalujeme čtvrtou svíci. Brzy přijde k nám Pán Ježíš. Ať nám připomíná slavnostní
zpěv andělů, abychom svým životem vzdávali Bohu slávu a do srdcí druhých lidí přinášeli
pravý pokoj.
V: Hle, přichází Pán, aby zachránil a vykoupil svůj lid. (Zapálí se čtvrtá svíce)
S: Blaze těm, kdo očekávají jeho příchod.
V: Teď se společně pomodleme jeden desátek radostného růžence. Kromě vlastních úmyslů
prosme za naše otce biskupy, kněze a zasvěcené osoby, aby jim nechyběla odvaha při
hlásání evangelia a otevřenost i dobrota ke svěřeným lidem. (Někdo z rodiny dle výběru)
Závěrečná modlitba a požehnání
V: Maria, která jsi po andělově zvěstování v tichosti a modlitbě čekala svého Syna Ježíše,
nauč nás bdít, abychom kráčeli vstříc Kristu s rozžatými lampami.
S: Amen.
V: Svatí andělé, kteří jste zvěstovali narození Pána Ježíše pastýřům, vyproste nám poslušnost Boží vůli, ať přijmeme do naší domácnosti Božího Syna jako ten největší dar a
skutečný dar Vánoc.
S: Amen.
V: Pán nám žehnej, ode všeho zlého nás ochraňuj a doveď nás do života věčného.
S: Amen. (Všichni se při těchto slovech pokřižují)

Ježíš je pravý důvod a smysl Vánoc!

