
4. neděle adventní: 24.12.17
Milost vám a pokoj toho, který je, který byl a který přijíti má.
 Iz 40,3.10 + uvítání: naše přípravy na oslavu příchodu Páně jsou 
vzhledem k dnešnímu datu na již ve velmi vysokém stupni, proto je 
moc dobré, že se můžeme i takto společně sejít a do těch příprav 
zařadit i stránku duchovní, aby nepřišla zkrátka; při bohoslužbách na 
4. adventní neděli budou mít hlavní slovo tradičně děti a mládež
♫ Svítá 239

Modleme se: Náš milující Pane a slitovný Bože, ty mezi nás 
přicházíš v prostotě a skromnosti, tak obyčejně, že nám to mnohdy 
nestojí ani za pozornost. O nadcházejících svátcích si to sice 
připomeneme, ale pak je to zase hned pryč. Nejsme vytrvalí v tom, 
abychom hledali tvou blízkost, lásku a dobrotu v každodenních 
maličkostech nebo při běžných bohoslužbách. Zavalí nás jiné starosti 
a problémy, věnujeme se jiným zájmům a zálibám.

Přesto smíme věřit a doufat, že ty pro nás všechny máš mnohem 
víc, než na první pohled můžeme vidět, mnohem víc, než si vůbec 
dokážeme představit. Jedině v tom, že tvá láska k nám přesahuje náš 
nezájem, lhostejnost a nestálost máme naději. Prosíme, nevzdávej to 
s námi, i když my jsme hledání tebe a tvého království už vzdali. 
Prosíme, smiluj se nad námi.

Za tuto tvou milost tě, Bože, malí i velcí chválíme a děkujeme ti: 
Sláva Otci … Amen

 Ř 15,4-13
♫ 84,1-2.6 (první dvě a poslední sloka)

vánoční hra „Na pivo chodim s Martinem“
♫ Svítá 449



Náš Pane Ježíši Kriste, ty jsi nám tak blízko. Svátek tvého příchodu 
mezi nás je na tak říkajíc spadnutí. Kéž by tě tvá církev dokázala 
očekávat tak intenzivně, jako naše děti čekají na dnešní večer. 
Přimlouváme se, abys přišel k nám a začal s námi věci nové:

Přines svou lásku osamělým a zklamaným. Naplň svou láskou též 
svoji církev, aby druhým dokázala upřímně a dle jejich potřeb sloužit. 
Pane, přijď a ustav mezi námi své království.

Dávej svou radost smutným a nešťastným. Naplň radostí svého 
evangelia srdce věřících, aby o tobě dokázali věrohodně a opravdově 
druhým svědčit. Pane, přijď a ustav mezi námi své království.

Vnes do světa svůj pokoj a mír, především do míst napětí, krizí 
a bojů. Dej ve shromážděních svého lidu prožívat smíření s Bohem, 
abychom tvůj pokoj dokázali nést druhým. Pane, přijď a ustav mezi 
námi své království.

Rozšiřuj po světě spravedlnost, lidskou vzájemnost, solidaritu. 
Zbav nás od lhostejnosti, malomyslnosti a strachu, abychom dokázali 
druhým pomáhat a zpřítomňovat jim tak tvou otevřenou náruč a tvou 
podanou pomocnou ruku. Pane, přijď a ustav mezi námi své 
království.

Kéž zazáří tvé světlo v jakýchkoli temnotách lidských těžkostí. 
Odhal světlem své pravdy naše nedostatečnosti a viny tak, aby nás to 
proměnilo a osvobodilo nás. Kéž tuto svobodu od hříchu dáme poznat 
a prožít druhým. Pane, přijď a ustav mezi námi své království.

Dej nám všem prožít nastávající svátky tvého narození pokojně, 
radostně a šťastně.

Ve tvém jménu společně k Bohu voláme: Otče náš … Amen

ohlášky

jako poslání přijměte pro sebe slova zvěstovaná skrze proroka Izaiáše,
kéž je také vy v příštích dnech naplňujete:  Iz 2,3
 1Te 5,23n
♫ 271,1-3


