
ADVENT S BIBLICKÝMI POSTAVAMI
Adventní obnova pro společenství dospělých i jednotlivce

Tato adventní  obnova je určena nejen jednotlivcům, ale mohou ji  také využít
i společenství  dospělých.  Nabízí  inspiraci  k prožívání  adventní  doby
prostřednictvím  čtyř  příběhů  známých  biblických  postav  Zachariáše,  Alžběty,
Simeona  a  prorokyně  Anny,  kteří  nás  mohou  motivovat  k přemýšlení  nad
vlastním prožíváním života.
Ke každému příběhu je uveden krátký výklad pro hlubší  pochopení  poselství
biblického textu. Následují myšlenky a aktivity k zamyšlení a propojení s vlastním
životem. Závěr je určený modlitbě.
Pokud budete tuto obnovu realizovat ve společenství, využijte ji ke vzájemnému
sdílení.



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)



2. týden adventní
Chvála Bohu (Zachariáš a Alžběta)

Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho
mocný hlas. 
(Srov. Iz 30,30 (v. Žl 80) vstupní antifona 2. neděle adventní)

Biblický text:
Janův otec Zachariáš  byl  naplněn Duchem svatým a pronesl  tato  prorocká slova:
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám
mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých
svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se
nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal
našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z
rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života… 
(Celý text Zachariášova chvalozpěvu viz Lk 1,67–80)

Poselství textu:
Narození  Jana Křtitele  dalo  Zachariášovi  příležitost  pronést  tento  chvalozpěv.
Zachariáš  v první  části  nechválí  Boha za  svého syna,  ale  za Mesiáše.  Vzdává
chválu Bohu za jeho slíbený dar. Chvála je v první řadě vyznáním Boží velikosti.
V člověku, který chválí, je radost z Boha. My jsme jeho a patříme mu. Bůh nás od
věků  navštěvuje  za  každé  situace.  Jeho  navštívení  znamená,  že  osvobozuje
člověka, který ztratil svoji svobodu. Mocným spasitelem je Ježíš, skrze něj nám
Bůh dává všechno dobré. V Ježíši se naplňují proroctví. V něm vidíme pravou tvář
Boha, který je láska, něžnost, soucit a služba. To je správný obraz Boha. Odcizení,
strach a  otroctví  jsou nepřátelé  člověka,  od kterých nás přišel  Pán zachránit.
Cílem Boží  záchrany je,  aby bylo lidu umožněno ve svobodě a beze strachu
svému Bohu nerušeně sloužit.



Myšlenky k rozjímání:
Bůh zachraňuje…
Bůh mne neopouští…
Chvála Boha…

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. 
(Iz 9,1)

Rozpomenul se kvůli nim na svoji smlouvu a slitoval se pro své velké milosrdenství. 
(Ž 106,45)

Aktivita:
Napište, v čem vás text oslovil:

Jakého spasitele očekáváte vy? Napište svoje představy:

Od  čeho  potřebuji  ve  svém  životě  osvobodit?  (Mohou  to  být  naše  strachy,
závislosti…)

Modlitba:
V modlitbě můžete chválit Boha za to, že je dobrý a milující, v prosbách prosit
o vnímání správného obrazu Boha, o dobré prožívání radosti atd.
Všemohoucí Bože,  kéž v našich srdcích vzejde světlo tvé slávy,  a až příchod tvého
jednorozeného Syna zapudí všechny temnoty noci, ať se ukáže, že jsme synové světla. 
(Vstupní modlitba sobota po 2. neděli adventní)



3. týden adventní
Spása (Simeon)

Slyšte,  národy, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho ve všech končinách země. Hle, náš
Spasitel přijde, nebojte se již. 
(Vstupní antifona pondělí po 3. neděli adventní)

Biblický text:
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a
bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu
bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé
podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit
svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou
jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského
lidu.“ 
(Celý text viz Lk 2,21-40)

Poselství textu:
Simeon, muž spravedlivý (jako Zachariáš a Alžběta)  v moci Ducha přichází  do
chrámu,  aby  se  setkal  s Ježíšem.  V moci  Ducha  poznává  Pána  a  nyní  může
v pokoji zemřít. Strach ze smrti je přemožen, protože viděl Spasitele. Jen setkání
s ním nás může uzdravit od jedu smrti. Jenom ten, kdo se setká se spasitelem
Ježíšem,  může  zemřít  v pokoji,  a  tedy  také  v pokoji  žít.  Při  setkání  Simeona
s Ježíšem nehraje roli pozdrav, ale osobní kontakt s dítětem. Simeon ho přijímá
do náručí, je tím, kdo přijal spásu. Tato spása je připravena Bohem pro všechny
národy. Ježíš je spasitelem všech.

Myšlenky k rozjímání:
Setkání s Ježíšem…
Spasitel…
V pokoji žít…



„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. 
(Iz 40,1)

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid,
slitoval se nad svými ujařmenými! 
(Iz 49,13)

…a každý tvor uzří spasení Boží. 
(Lk 3,6)

Aktivita:
Napište, v čem vás text oslovil:

Napište si 3 věci, které vás okrádají o pokoj ve vašem životě. Napište, co by vám
mohlo pomoci tyto věci odstranit – může vám být inspirací biblický text – skrze
nějakou myšlenku apod.

Co mi bere pokoj Co by mi mohlo pomoci – inspirace biblického textu:

Napište, co vám pomůže připravit se na to vzít do své náruče spasitele světa:

Modlitba: 
V modlitbě  můžete  chválit  Boha  za  spásu,  prosit  o  pokoj,  odstranění  našich
strachů apod.
Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej
nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. 
(Vstupní modlitba 3. neděle adventní)



4. týden adventní
Svědectví (prorokyně Anna)

Přijde ten, který má přijít, a neomešká se; a už nebude třeba se bát, neboť on je náš
Spasitel.
(Vstupní modlitba ve 4. adventním týdnu)

Biblický text:
Také tam byla  prorokyně  Anna,  dcera  Fanuelova  z  Aserova kmene.  Byla  značně
pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství,  potom sama jako
vdova - bylo jí  už čtyřiaosmdesát let.  Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty
a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom
dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
(Celý text viz Lk 2,21–40)

Poselství textu:
Prorokyně Anna slouží Bohu. Poznává Ježíše a potvrzuje slova Simeona. Stává se
druhým svědkem. Zvěstuje poselství  o dítěti  všem, kteří  očekávali  vykoupení.
Skrze Simeona a Annu je zbožným židům dosvědčeno, že se v Ježíšovi naplňují
zaslíbení.

Myšlenky k rozjímání:
Svědectví…
Přijetí zaslíbení…

Seslal svému lidu vykoupení,  ustanovil  navěky svou smlouvu; svaté, bázeň budící  je
jeho jméno. 
(Ž 111,9)



Aktivita:
V čem pro vás může být prorokyně Anna inspirací? 

Jak předáváte svědectví o Dítěti vy?  

Napište, jak vnímáte pojem „sloužit Bohu“:

Modlitba:
V modlitbě můžete chválit Boha za jeho velké činy, děkovat za spásu, naplnění
zaslíbení apod.
Milosrdný  Bože,  tys  nás  neopustil, ani  když  jsme zhřešili,  nenechals  nás  napospas
smrti,  ale poslals k naší spáse svého jediného Syna; shlédni na nás, a když s vírou
a zbožností vyznáváme, že se stal člověkem, dej, ať žijeme ve stálém spojení s ním. 
(Vstupní modlitba ve 4. adventním týdnu)


