
12. prosinec 2021 (3. adventní neděle) 
 

Eshopové Vánoce 
Pozdrav 
Milé sestry, milí bratři, přátele a hosté vítám Vás na těchto bohoslužbách v 3.adventní neděli slovy 
apoštolskými: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi námi. Amen 
 
Introit: (Žalm 40, 9.14.17) 
9 Bože můj, plnit tvou vůli, je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. 
 
14 Hospodine, rač mě vysvobodit, Hospodine, na pomoc mi pospěš! 
 
17 Ať se veselí a radují z tebe všichni, kteří tě hledají; ať říkají stále: „Hospodin je velký“ ti, kdo milují tvou spásu. 
 
Píseň: EZ 431 (259) - Navštiv nás, Kriste žádoucí 
 
Modlitba 
Bože náš, prosíme tě, provázej nás v našich životech, zápasech a rozhodnutích. Proměňuj i dnes naše srdce, 
abychom jednali s ohledem na tebe i na druhé. Dávej nám ducha lásky, pokoje a milosrdenství. Svého Ducha. 
Pane, advent je čas čekání. Co přijde? Co přinesou dny před námi? Věříme, že jsi blízko všem, kdo k tobě 
volají. Nejdeme vstříc bezejmennému času, není daný osud, který se na nás valí. V adventu čekáme někoho 
milého, člověku nakloněného a člověka zachraňujícího. Čekáme tebe! Čekáme a voláme. Přijď Immanueli. 
Přijdi a buď nám blízko. Amen.  
 
I. Čteni (Mk 1, 1-8)  
Milí bratři a milé sestry v Pánu Ježíši Kristu, vyslechněte si slova z Písma svatého, jak je nacházíme zapsaná 
v evangeliu podle Marka 1, 1-8. 
 
1 Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 
2 Je psáno u proroka Izaiáše: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. 
3 Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘ 
4 To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů.“ 
5 Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v 
řece Jordánu. 
6 Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. 
7 A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho 
obuvi. 
8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ 
 
Blahoslavení jsou všichni, kteří slyší Boží slovo a ve svém srdci ho zachovávají. Amen 
 
Slůvko dětem (lekce 10 - Zaslíbení a narození syna) – Dana Gaudynová 
Pomůcka –  
 
„Zítra tě určitě navštívím.“ „Teď ti to nekoupím, ale počkej, až budeš mít narozeniny, určitě dostaneš nějaké 
auto.“ „Teď nemám čas, ale o víkendu se ti budu věnovat.“ „Do týdne ti ty peníze vrátím.“ „Ode dneška si 
budu číst každý den Bibli.“ 
 
Co mají všechny tyto věty společné? Jsou to sliby. Slíbili jste v poslední době něco někomu? A dodrželi jste 
to? Co se stane, když svůj slib nedodržíte? Propadnete se do země? Máte to napsané na čele? Ne, není to na 
první pohled hned vidět. Ale lidé vám postupně přestanou věřit a důvěřovat, nebudou vás brát vážně a možná 
si o vás budou myslet, že jste „slibotechna“. Pán Bůh v Bibli často někomu něco slibuje, ale vždycky svůj slib 
splní, i když někdy člověk musí čekat hodně dlouho a někdy přestává věřit. Pán Bůh je věrný, plní své sliby a 
má nás rád, a proto mu můžeme věřit jako Abraham. 
 
Píseň: „Všechny děti v celém světě“ ze zpěvníku „Buď Tobě sláva“ 
 
Píseň: 452 (EZ 275) - Zavítej k nám Stvořiteli 
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Kázání (Mk 1, 7-8) 
Slova Písma svatého, nad kterými se budeme dnes zamýšlet, a která nám poslouží jako zaklad kázání, jsou 
zapsaná v evangeliu podle Marka 1, 7-8. 
 
7 A kázal: „Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho 
obuvi. 
8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ 
 

Milí bratři, milé sestry, 
 
Mesiáš a pán je označen jako ten, „který přichází“. Jeho příchodu má z naší strany odpovídat 

očekávání, jinak by Jeho příchod byl zbytečný. Jan Křtitel je na něj zcela zaměřen. On představil a ukázal na 
Ježíše, který bude křtít Duchem svatým. Jan Křtitel byl provokativní postavou. Vyzývá nás, abychom 
přezkoumali svůj život a abychom objevili a vyznali své hříchy. To je cesta ke skutečné, hluboké a 
opravdu křesťanské lásce. 

 
Představte si, že jste svědky této scény. Možná stojíte na okraji řeky, voda vám proudí kolem kotníků. 

Představte si scénu a nechte ji se odvíjet. Co se děje? Mladý muž z Nazareta se připojuje k zástupu čekajícímu 
na Janův křest: symbol očištění, ale také narození – vynoření se z vod lůna do nového života. Vmísíme se 
do davu poslouchajícího Jana Křtitele. Víme, že i on vytrpěl hodně. Kde je v tom „dobrá zpráva“? Dobrá 
zpráva je to, že Jan hraje svoji roli v plánu spásy a statečně svědčí o světle. Stává se Božím dítětem. 

 
Marek ve svém evangeliu vykresluje také jiní portrét muže, který strávil svůj veřejný život konáním 

dobra, pak je však zrazen, opuštěn, zajat a ukřižován. To má být „dobrá zvěst Ježíše Krista“?  
 
Bratři a sestry,  
 
dnešní úryvek z Markova evangelia, je v podstatě plný různých narážek na Starý zákon. Začíná to tím, 

že Jan křtil v Jordánu. Když to takhle slyšíme my, je to pro nás zeměpisný údaj: v Palestině, řeka Jordán, a tím 
to pro nás končí. Ale pro Židy to bylo místo, kudy Izraelité přišli do zaslíbené země.  

Jordán, to je místo vstupu, nového začátku, nové šance, kterou má celý ten národ. A tedy, když Jan 
křtí v Jordánu, je to místo velice symbolické, které zase říká: „Člověče, Bůh ti dává novou šanci. Zase, znovu 
můžeš začít.“  

A sám Bůh ukazuje, jak to má člověk udělat, když se sám staví do řady. Obrazně, ale i skutečně 
řečeno: do fronty hříšníků, do fronty skutečně všelijakých individuí, a pokorně čeká, až na něho přijde řada. 
Ten, který to vůbec nepotřeboval. Ten, který by mohl stát vlastně na druhé straně a tohle to vůbec neřešit. 
Ale samotný Bůh tam stojí mezi nimi. Proč? Aby ukázal, jak je s námi solidární. Aby ukázal, že Bohu nejde o 
to, aby nás ponížil, rozšlapal, ale že mu jde o to, aby nás přivedl k sobě.  

 
Je to gesto stejně tak hluboké jako třeba umývání nohou apoštolům při poslední večeři. Možná ještě 

hlubší, protože v tom večeřadle byli apoštolové, ti nejbližší. Tady, tady bylo spoustu lidí, kteří byli tak nějak 
cizí. A Boží syn se pokořuje před nimi.  

 
Bratři a sestry, vzpomeňme si na tuto situaci, když my sami budeme v situaci, kdy na nás bude, 

abychom udělali první krok. Abychom udělali gesto dobré vůle vůči někomu, kdo je s námi v nepřátelství, 
kdo se nechce usmířit, kdo nechce odpustit, kdo se nechce udobřit.  

Vzpomeňme na Božího Syna, který stojí frontu u Jordánu a stojí tam vlastně místo nás, místo 
každého z nás.  

 
Jan Křtitel nezdůrazňuje ani tak výzvu k nápravě špatného chování, jako spíše nutnost očekávat 

„někoho jiného“ – toho, který přichází v Božím jménu - „Za mnou přichází někdo silnější“. 
Tady jde o přípravu našeho srdce na příchod toho, který bude křtít v Duchu svatém. Janův přísný a 

kající život je zrcadlem a kritikou našeho dnešního životního stylu, v němž už necítíme potřebu 
někoho očekávat. Eshopové Vánoce jsou nám samozřejmě příjemnější, ale nevedou k žádným trvalým 
plodům. Je jasné, že se v nás bude stále ozývat skeptická otázka: Ale stojí to za to?  
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Bůh přichází nejen, aby k nám zazněl svým hlasem. Bůh přichází, aby se postavil či posadil vedle nás, 
aby nám podal pomocnou ruku. Je to Bůh, který nepřichází jen jako slovo, je to Bůh přicházející v botách s 
tkaničkami, které nejsme hodní rozvázat. 
 

Každá pořádná dobrá zpráva přichází dobře ohlášena. Každé z evangelií mluví o divném člověku 
jménem Jan, co zjevem vůbec nezapadl do společnosti, svými řečmi budil rozruch ne-li přímo pohoršení.  

My si o adventu často myslíme, že je to období ztišení a klidu. Zkoušíme rozbít tuto falešnou 
představu o pohodě blížících se velkých okamžiků, ale nedaří se nám. Advent je tady na to, abychom si 
přestali všímat zbytečností a soustředili se na věci důležité. Abychom se podívali, jestli v sobě skutečně 
chováme alespoň nějakou naději, na kterou by se dalo navázat něčím novým. Advent nás má vést k tomu, 
abychom se na sebe dívali jako na takové, jací ve skutečnosti jsme.  

 
Advent je právě doba, do které zaznívá: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění vašich chyb a vin. 

Je to období otevřených očí, období, které nemaluje čerty na zeď, ani si nenasazuje růžové brýle. Období, kdy 
se pokoušíme vidět náš život takový, jaký je, období, kdy v sobě hledáme poslední zbytky a špetky naděje a 
něčeho, co by stálo za to, do budoucna obstálo.  

 
Dietrich Bonhoeffer řekl, že „Vězeňská cela je docela dobré přirovnání pro adventní situaci. Člověk doufá 

a dělá to či ono, ale dveře jsou zavřeny a mohou být otevřeny jenom zvenku.“ 
 
Modlitba 

Pane, ty nitro člověka naplňuješ hlubokou, pokojnou radostí z Boží lásky. Prosíme, dotkni se nás, ať 
nezůstaneme prázdní. Ať se i my můžeme přidat k apoštolu Pavlovi, Zachariášovi, Janu Křtitelovi, Alžbětě, 
Marii, pastýřům, k těm, kdo tebe s tou radostnou nadějí přijali. Amen 
 
Ticho – 30 sekund 
 
Píseň: 432 (EZ 261) - Aj, čas vzácný přišel 
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Ohlášky 
 
Přímluvná modlitba 
Náš Bože, děkujeme Ti za to, že k nám lidem přicházíš den, co den. Děkujeme Ti, že nás pozvedáš ze dna 
naších trápení a bolesti. Voláme k Tobě a prosíme: 
 abys všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce 
 prosíme za všechny lidi, aby uslyšeli tvé volání a našli odpovědi na své nezodpověděné otázky 
 prosíme za naši společnost, abychom rostli ve světle tvé milosti a porozumění víry a lásky 
 prosíme za celou církev, aby se stala nositelkou tvé radostné zvěsti o tvém příchodu 
 prosíme za to, abychom adventní dobu prožívali v duchu upřímného očekávání a naděje 
 prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří trpí v bolestech, všech, kteří leží v nemocnicích 
 prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké, buď jím útěchou a posilou 
 prosíme tě za lékaře a zdravotníky, chraň jejich vlastní zdraví a posiluj jich v jejich práci 
 dávej nám Pane, moudrost, abychom chodili po tvých cestách a tvoji vůli vyhledávali 
 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. 
  
Slůvko dětí                         
 
Píseň: EZ 487 – Přiblížil se vánoční čas 
 
Posláni (2. Petrův 3, 8-9) 
8 Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden 
den‘. 
9 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby 
někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 
 
Požehnáni  
Kéž Bůh požehná, Vás a vaše rodiny. 
Kéž Bůh požehná, Váš vánoční čas a klid, 
Kéž Bůh požehná, vaše mluvení a myšlení 
Bože, buď v našem srdci i životě. Amen 
 
Píseň: 423 (SV 318) - Vinný kmen 


