
OTEVŘETE BRÁNY SVÉHO SRDCE 

Úvod pro organizátora programu 

Adventní program pro farní společenství na rok 2012, cyklus C 

Přijď, Duchu Svatý, my tě zveme… 

Křesťanská víra je založena na svědectví prvotní křesťanské komunity o spásné Boží 

iniciativě Ježíše Krista. Křesťané dnešní doby, kteří přijímají toto svědectví ve víře, se stávají 

novými svědky svým životem i slovem. To má povzbuzovat ve víře nebo k zájmu o víru ty, 

kteří se s nimi setkají.  

Jak se ale dostane „vnější“ apoštolské svědectví dovnitř, do lidského života? Jak se stane 

svědectvím živým a zásadním pro lidskou existenci? To je možné jen díky svědectví Ducha 

Svatého. On Přímluvce a duch pravdy vydává svědectví a umožňuje jeho přijetí. On propojuje 

Krista a církev a jeho působení je též důvodem věrohodnosti Kristovy církve.  

Adventní program má podpořit členy farnosti ve spolupráci s Duchem Svatým tak, aby se 

otevírali příchodu Ježíše Krista – našeho Vykupitele.  

Začátek programu se předpokládá na 1. neděli adventní. Metodika je rozdělena do dvou částí: 

Část A je určena knězi, katechetovi či animátory, kterého budeme dále nazývat 

moderátorem programu. Jeho úkolem je uvést účastníky programu na začátku nového 

adventního týdne do jeho hlavního tématu. Tato část obsahuje podněty z nedělních 

liturgických čtení a představení tématu týdne v souvislosti s nimi, a také námět na 

společné „zviditelnění“ získaných poznatků a zkušeností. 

Část B obsahuje průvodce programem pro jeho účastníky. Autorky přednostně 

počítaly s rodinami s dětmi, ale není to podmínkou. Účastníci obdrží malou brožurku 

(2 listy formátu A4) s biblickými texty a několika podněty, které mohou v týdnu 

využít při rodinné nebo osobní modlitbě. Texty jsou zaměřeny na komunikaci 

s Duchem Svatým.  

ČÁST A 

Uvedení do tématu: 

• použijte myšlenky z prvních dvou úvodních odstavců a pozvěte přítomné k účasti na 

programu 

• zazpívejte píseň „Otevřete brány Vykupiteli“ (Hosana modrá, č. 178) 

• vysvětlete průběh realizace programu:  

o účastníci dostanou domů průvodce (část B). V průběhu týdne mohou při 

rodinné či osobní modlitbě použít kterýkoliv biblický text doporučený na tento 

týden. Text si přečtou, promyslí; v rodinách s dětmi o jeho obsahu hovoří. 

Průvodce obsahuje několik myšlenek, které mohou být vodítkem společného 

rozhovoru nebo pro osobní rozjímání.  

o v průběhu týdne jsou všichni zvlášť vnímaví k situacím, které se vztahují 

k tématu týdne. Četba navržených biblických textů a uvažování nad nimi by 

jim k tomu mělo pomoci.  

o kdo bude chtít, může si své zkušenosti „zviditelnit“. To doporučujeme zvlášť 

pro rodiny s dětmi. Návod, jak to udělat, obsahuje průvodce. (Poznámka: 

pokud se kněz rozhodne uskutečnit program ve farnosti s rodinami, 

doporučujeme, aby se s „návodem“ seznámil, přinesl na první neděli adventní 

zatím prázdnou sklenici a vysvětlil postup názorně – viz část B).  

• Pozvěte zástupce rodin i jednotlivce k převzetí průvodce (např. na konci mše svaté; 

podpoříme tak osobní rozhodnutí, které by mělo být dobrovolné).  



Témata adventních týdnů a podněty k nedělním liturgickým čtením: 

Nedělní liturgické 

texty 

Klíčové verše (číslo verše) vzhledem k zaměření 

programu 

Téma týdne a podněty  

k němu 

1. neděle adventní 

Jer 33,14-16 

Žl 25 

1 Sol 3,12-4,2 

Lk 21, 25-28.34-36 

„Hospodin – naše spravedlnost“ (Jer 33,16) 

„.. abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás 

přijali…“ (Sol 4,1) 

„Buďte bdělí a proste v každý čas…“ (Lk 21,36) 

Hospodinova spravedlnost spočívá v jeho milosrdenství. On 

nám daruje plnost pokoje a života, který nám daruje. Autor 

žalmu 25 od Hospodina očekává všechno. Apoštol Pavel 

křesťany nabádá, aby s dary zacházeli odpovědně.  

Ježíš upozorňuje na obtížná období na konci časů. Ten, kdo 

však zůstane ve spojení s ním, bude mít sílu uniknout všemu 

zlému a obstojí ve věrnosti Bohu. 

DAR ŽIVOTA: 

objevujeme, co pro nás život 

znamená, jakou má hodnotu; 

jakou štědrost nám Bůh 

projevuje, čím nám náš život 

naplňuje. 

 

2. neděle adventní 

Bar 5, 1-9 

Žl 126 

Flp 1, 4-6.8-11 

Lk 3, 1-6 

„… navěky se oblékni důstojností slávy od Boha…“ (Bar 

5,1) 

„Hospodin s nimi učinil velké věci.“ (Žl 126, 2b) 

„… jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede 

je až do dne Ježíše Krista…“ (Flp 1,6) 

„Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů“ (Lk 

3,3b) 

Bůh své dílo neustále obnovuje. Člověk, poznamenaný 

prvotním hříchem, obléká novou důstojnost, jeho tělo se 

stává chrámem Ducha Svatého, který v něm může činit 

velké věci. K nim patří neustálé konání pokání za nevěru 

Bohu. Dobré dílo, k němuž jsme pozváni, nezvládneme 

sami. To v nás koná Duch Svatý a má tomu být tak až do 

konce světa.   

NOVÝ ČLOVĚK 

Ve křtu jsme se narodili 

z vody a z Ducha a stali se 

vyvolenými Božími syna a 

dcerami.  

Vybrané biblické texty nám 

mají pomoci toto vyvolení 

poznat a ve víře přijmout.  

3. neděle adventní 

Sof 3, 14-18a 

Iz 12,2-3.4bcd.5-6 

Flp 4, 4-7 

Lk 3, 10-18 

„… uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už 

neboj!“ (Sof 3, 15) 

„Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno!“ (Iz 12, 4b) 

„O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své 

potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním.“ (Flp 4,6) 

„Kdo má dvoje šaty, a|ť se rozdělí s tím, kdo nemá žádné.“ 

(Lk 3,11) 

Pán je blízko, je uprostřed svého lidu, a to člověku pomáhá 

odevzdávat mu své starosti a potřeby v modlitbě. Boží 

blízkost obdarovává také pokojem, který je silnější než 

veškeré znepokojující myšlenky. Jsme svobodni, abychom 

mohli konat dobro. Pro začátek alespoň tak, že se rozdělíme 

o to, čeho máme nadbytek, s těmi, kterým se nedostává ani 

základních potřeb k životu.  

CO MÁME DĚLAT? 

Podmínkou k tomu, aby byl 

člověk schopen konat dobro 

ve prospěch druhého, je, aby 

se zbavil strachu sám o sebe. 

Naši bezpečnost nám však 

může zajistit pouze Bůh. Je 

však třeba vyvarovat se hříchu 

prvních lidí, kteří chtěli o 

svém životě rozhodovat pouze 

sami, a učit se důvěře v Boha. 

To nemá vylučovat vlastní 

iniciativu, naopak. Ježíš bude 

křtít Duchem Svatým, ale také 

„pročišťovat“ úrodu.  

4. neděle adventní 

Mich 5, 1-4a 

Žl 80 

Žid 10, 5-10 

Lk 1, 39-45 

„A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými rody, 

z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli…“ (Mich 

5,1) 

 „Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli…“ (Žid 10,7) 

„Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo 

řečeno od Pána!“ 

Lidé mají sklon určovat sami sobě i druhým, co je dobré. 

Ty, kteří si o sobě myslí, že jsou nejlepší, Bůh vždy 

překvapoval. K narození svého syna si nevybral slavný 

Jeruzalém, ale maličké městečko Betlém. Zachránci druhých 

nejsou lidé, kteří si myslí, že žijí bez hříchu, ale Ježíš, Boží 

Syn, vždy ochotný plnit Boží vůli. „Obyčejná“ dívka Maria 

se stává nejslavnější ženou světa díky své víře.  

PLNOST 

Plnost života zakusíme až 

po smrti ve společenství 

s Bohem. Stejně jako je 

zárodek Božího království 

přítomen již na zemi, kde je 

víra v Boha, tak lze 

i zakusit lásku, radost  

a pokoj, když jednáme ve 

shodě s Božím plánem.  

 


