
1. týden adventní
Vyslyšení modliteb (Zachariáš a Alžběta)

K  tobě  pozvedám  svou  duši,  Hospodine,  můj  Bože,  v  tebe  důvěřuji,  kéž  nejsem
zahanben,  ať  nade  mnou nejásají  moji  nepřátelé.  Vždyť  nikdo  z  těch,  kdo  v  tebe
doufají, nepadne do hanby. 
(Žl 25,1–3 – vstupní antifona 1. neděle adventní)

Biblický text:
Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz z Abiášovy kněžské třídy; jmenoval se
Zachariáš. Jeho manželka pocházela z Árónova rodu a jmenovala se Alžběta. Oba
byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně.
Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli pokročilého věku. 
Když jednou byla na řadě jeho třída a on vykonával před Bohem kněžskou službu,
padl na něj podle kněžského řádu los, aby vešel do chrámu Páně a obětoval kadidlo.
Celé množství lidu se modlilo venku v hodinu té oběti. Tu se mu zjevil anděl Páně stojící
po pravé straně kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš uviděl, lekl se a padla na něj
bázeň. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje
žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se
budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem,…
…Lid čekal na Zachariáše a divil se, že se v chrámě zdržuje tak dlouho. Když pak vyšel
a nemohl k nim promluvit, poznali, že měl v chrámě vidění. Dával jim znamení a zůstal
němý.  Když se  skončily  dny  jeho  služby,  vrátil  se  domů.  Po těch  dnech jeho žena
Alžběta  počala,  ale  tajila  se  po pět  měsíců.  Říkala  si:  „To  mi  učinil  Pán,  když  mě
milostivě zbavil pohanění před lidmi.“ 
(Celý text viz Lk 1,5–25)

Poselství textu:
Bůh plní svůj slib právě v tom okamžiku, kdy to člověk pokládá za nemožné. To
je jádro víry. Bůh jedná na základě své věrnosti a lásky k nám, a ne na základě
naší  věrnosti.  Cílem  Boží  činnosti  je  radost  člověka.  Narození  dítěte  je  vždy
velikou  radostí  pro  rodiče  a  příbuzenstvo.  Přicházející  dítě  je  pro  Zachariáše
a Alžbětu darem z nebe. Toto zázračné narození způsobí radost a veselí nejen
jeho rodičům, ale též mnohým lidem. To je význam Jana pro lid Izraele, který
chce Bůh spasit. 



Myšlenky k rozjímání:
Bůh na nás nezapomíná…
Neboj se…
Věřím…
Jsem pro Boha důležitý…

… “Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ 
(Celý text Iz 43,1–7)

Aktivita:
Napište, v čem vás text oslovil:

Vzpomeňte a napište si situaci či situace, kdy jste o něco prosili  a museli  jste
dlouho čekat.  Dopadla situace podle vašich představ,  nebo to dopadlo  jinak,
než byste si přáli? Jak vnímáte tuto situaci dnes, s odstupem času?

Situace Jak dopadla Jak ji vidím s odstupem

Zažíváte, nebo někdo z vašeho okolí, právě v tomto čase situaci, kdy se za něco
modlíte, a nic se neděje? V čem nám může být inspirací biblický příběh? 
Pokud  materiál  používáte  ve  společenství,  tyto  myšlenky  můžete  použít  ke
sdílení.

Modlitba:
V modlitbě  můžete  poděkovat  za  to,  že  jste  pro  Boha  důležití,  prosit  ho
za vytrvalost v modlitbě, za důvěru, za ty, kteří prožívají nějaké těžkosti atd.
Bože,  tys  poslal  na svět  svého jednorozeného Syna,  aby nás  vysvobodil  z  otroctví
hříchu;  ukaž  svou  otcovskou  lásku  všem,  kdo  toužebně  očekávají  tvou  pomoc,
a doveď nás k plné účasti na svobodě dětí Božích. 
(Vstupní modlitba po 1. neděli adventní)


