
28. listopadu 2021 (1. adventní neděle) 
 

Zápletka lidských dějin 
Pozdrav 
Milé sestry, milí bratři, přátele a hosté vítám Vás na těchto bohoslužbách v 1.adventní neděli slovy 
apoštolskými: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 19, 2-5) 
2 Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. 
3 Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. 
4 Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. 
5 Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. 
 
Píseň: BKS 
 
Modlitba 
Pane, Bože náš, nauč nás naslouchat Tvému Slovu. Ať uslyšíme pravdu o nás samých, o Tvém příchodu mezi 
nás. Ať se neuzavíráme do sebe a nemlčíme o tom, co pro nás znamenáš. S tebou, milostivý Bože, můžeme 
mluvit o všem, co máme na srdci. I to nejskrytější smíme před tebou vyslovit. Slyš, Pane, co ti každý osobně 
svěřujeme… Pane Bože, tato chvíle tady a teď, ať je obohacující, povzbuzující a naplněná radosti z Tvého 
příchodu.  Ať je pro nás zdrojem sil na celý příští týden. Požehnej nám toto setkání a taktéž tvé slovo, aby ho 
každý slyšel jako slovo do svých dnů. Dávej nám odpovědi na naše otázky, ukazuj nám smysl naších životů, 
staň se pro nás útěchou v tísni. Prosíme, požehnej nám všem, zjev nám svoji slávu a nech se děje Tvá vůle při 
nás. Amen 
 
I. Čteni (J 1, 1-14)  
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Jana 1, 1-14. 
 
1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. 
2 To bylo na počátku u Boha. 
3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. 
4 V něm byl život a život byl světlo lidí. 
5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 
6 Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan. 
7 Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. 
8 Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. 
9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. 
10 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. 
11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. 
12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. 
13 Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. 
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy. 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 8 - Víra podle Abrahama) 
Pomůcka – Hůl, navigace, kompas, mapa, batoh, spacák 
 
Rozhovor o tom, kdo takové věci potřebuje, k čemu se používají, kdysi dávno se na cestu vydal jeden člověk, 
uvěřil Božímu pozvání na cestu, jeho navigací byl Boží hlas. 
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
Píseň: EZ 261 - Aj, čas vzácný přišel 



28. listopadu 2021 (1. adventní neděle) 
 

Kázání (J 1, 14) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v evangelium podle Jana, ve 1 kapitole, 14 verši. 
 
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy. 
 

Milí bratři, milé sestry, 
 
o Janovi se obecně dozvídáme to, že ve svém evangeliu pominul vánoční události, že s životopisem 

Pána Ježíše začal jaksi uprostřed. Matouš nebo Lukáš citlivě vypravují o hvězdách, o pastýřích, o mudrcích o 
jesličkách, a ten Jan jako by úplně pominul to důležité.  

Možná v tom hraje roli i to, že jeho evangelium je adresováno především lidem, kterým až tak moc 
neříkají takové věci jako, že je Ježíš byl z rodu Davidova, že se narodil v městečku Betlémě. Jenže Jan tyto 
události zaznamenal hlouběji, tam, kde ostatní mají celou kapitolu jemu stačí jedna věta:  

 
„A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.“  
 
Jak úžasné, jak výstižné. Ono se něco stalo, někdo se narodil, byl učiněn. To Slovo je počátek příběhu 

Boha, který se sděluje člověku. Mění se způsob, jakým Bůh s námi komunikuje: to, co od věků bylo a je, se 
„stalo“ člověkem, účastným naší smrtelné existence. 

 
Můžeme si kreslit a zdobit ty naše betlémy a adventní věnce, zpívat koledy a dávat si dárky, ale pokud 

nám ve Vánocích uniká to, co v nich vidí Jan, zůstávají pro nás jen prázdným symbolem. Možná krásným a 
romantickým symbolem, ale prázdným…  

Zvěst Vánoc je prostě víc než jen narozené dítě, nad kterým zářila hvězda a kterému zpívali andělé. 
Zvěst Vánoc je především poselství o tom, že je tu jakýsi hlubší Boží plán a záměr s člověkem i s celým 
světem. A evangelista Jan nezačíná někde v půlce, jak by se zdálo, ale naopak úplně na počátku: 

 
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“  
 
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo Láska! Bijícím srdcem vesmíru je tvořivá láska, která přináší 

všem světlo. Když tomu světlu dovolíme zasvítit i na nás, uvidíme všechno z Božího pohledu. Vánoce, 
Narození Ježíše. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nebe se setkalo se zemí. Světlo svítilo v 
temnotách a tma jej nepřemohla. Je to jako nový příběh stvoření světla a tmy. Ježíš je nové světlo světa a 
Jan svědčí o tomto světle. Dokážeme ho i my v dnešní době přijmout a přivítat ve světě, který ho nezná?  

Boží Syn je pro nás největším darem. On si přeje být s námi, jen abychom i my si přáli být s ním.  
 
Prolog, mocný úvod Janova evangelia, je jakási hudební předehra s trubkami a bubny, která 

předehrává nejdůležitější motivy, které se pak objeví v Ježíšově příběhu. Mohli bychom si ho přečíst nahlas a 
pak se zastavit nad větou, která v nás zůstala znít. 

 
„To Slovo bylo Bůh.“ „To Slovo přebývalo mezi námi.“ 
 
To je ústřední pravda evangelií o Ježíšovi. Jediný Syn Otce, blízký jeho srdci, se nám dává poznat. Je to 

vrcholný moment Janova evangelia. Toto je opravdu „vánoční evangelium“. Proto Vánoce nejsou a nemají být 
jen oslavou narození dítěte Ježíše, ale úžasným tajemstvím Božího vtělení. Bůh si uprostřed nás postavil 
svůj stan a navěky s námi zůstává jako lidská bytost. 

Svět ho nepoznal. Jeho vlastní lidé ho nepřijali. Naším posláním je teda zvěstovat jeho světlo celému 
světu. 

 
Blíží se svátek, kde si budeme připomínat přítomnost Boha mezi námi. Zvolna a tajemným 

způsobem vnáší Bůh světlo do zápletek lidských dějin. Jeho světlo postupně přemáhá naši temnotu, a 
nakonec všechno prosvěcuje.  

Navzdory všem životním komplikacím a obtížím se můžeme cítit šťastní. 
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Neupírejme Ježíšovi to nejdůležitější – totiž jeho Božství, protože nám zbyde z něho jen bezmocný 
Ježíšek, který se sice může stát a stává symbolem humanity a dobré vůle, nikoliv však svrchovaným Pánem a 
Králem schopným měnit běh dějin.  

 
V Ježíši Bůh prolomil své pradávné mlčení – kolem této pravdy bylo sepsáno čtvrté evangelium. Jeho 

Slovo, dokonalé zrcadlení jeho božství, se v tomto dítěti stalo tělem. Díváme se na něj, vidíme jej růst a 
měnit se a podivujeme se milosti a pravdě, které v něm září. 

 
Světlo světa přišlo mezi nás. Žije mezi námi, v naší zemi, v našem městě, v našem sousedství. Všude 

září jeho láska a světlo, které nás proměňuje. Křesťanská tradice říká, že Bůh se stal člověkem, aby se 
lidé mohli stát božskými.  
 

Proto je zpráva o světle, dobrou zprávou, evangeliem naděje pro všechny tápající a bloudící ve tmě!  
 

Modlitba 
Pane, ať si dnes najdeme chvíli pouvažovat o tom, jak tvá přítomnost ovlivnila tento den, naše životy. 

Děkujeme ti za tvoje přijetí a za vše, co jsme od Tebe přijali, buď přímo, nebo skrze druhé lidi. Amen. 
 
Ticho – 30 sekund 
 
Píseň: EZ 440 - Ozvi se, Pane můj 
 
Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Dobrotivý Bože, voláme k Tobě v přímluvných modlitbách 
 prosíme za lidi, kteří ztratili smysl života a hledají životní cestu 

- odhal jim pravdivost svého učení. Vždyť ty jsi cesta, pravda i život 
 prosíme za ty, kteří podléhají pochybnostem.  

- podepři jejich víru, obdaruj je rozhodností a posilni je, aby unesli tíhu zkoušek 
 prosíme za lidi, kteří žijí s vlastní nezávislostí a říkají si, že nikoho nepotřebují 

- ukaž jim, že také oni se neobejdou bez svých bližních, přátel a vztahů 
 prosíme i za ty, kdo touží po vládě silné ruky, jako je tomu dnes v Bělorusku, Rusku, Číně, KLDR a jinde 

ve světě 
- nabízej a ukazuj jim hodnotu svobody a rozmanitosti. Veď nás lidí ke společnému míru 

 prosíme za lidi, jejichž upřímné modlitby nebyly zatím vyslyšeny. Lidí, kteří pochybují o síle modlitby 
- prosíme, obnov jejich důvěru a obnov dialog mezi člověkem a Tebou 

 prosíme za všechny, kteří přijali tvoje evangelium, to skutečné slovo o radosti 
- dopřej nám, ať v něm vytrváme a vydáváme o něm pravdivé svědectví 

 přimlouváme za také za trpící, nemocné, nešťastné, osamocené, podvedené, plačící a mnoho jiných lidi, 
kteří neunesou svoji bolest 

 prosíme, buď s nimi, opatruj je a povzbuzuj. A nás ostatní vyuč naší odpovědnosti být potřebnými pro ně 
 Každý ti v tichosti svěřujeme své osobní modlitby…  
 Prosíme skrze Krista, našeho Pána, ukazuj nám naši vlastní odpovědnost ve zvěstování evangelia a přijmi 

i tuto naši společnou modlitbu: 
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na 
zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A 
neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. 
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Slůvko dětí          
 
Píseň: Svítá 379                    
 
Píseň: BKS 
 
Posláni (Mt 5, 16) 
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. 
 
Požehnáni (Numeri 6, 24-26) 
26 Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, 
27 ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,  
28 ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. 
 
Píseň: EZ 294 - Ó křesťané všichni 


