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ADVENT
Advent – latinsky adventus - pojem označujúci príchod, očakávanie. Predstavuje
nám dvojitý príchod Ježiša Krista:
• príchod na konci sveta ako Sudcu a Kráľa sveta (od začiatku Adventu do 16.
decembra)
• vtelenie sa Božieho Syna a jeho narodenie (od 17. do 24. decembra)

Adventný veniec:
Má štyri sviece. Farba troch sviec je fialová – symbolizuje pokoru, kajúcnosť, a
nádej; svieca tretieho adventného týždňa je ružová – symbolizuje radosť z blížiaceho
sa príchodu Spasiteľa.
Aj keď sú mnohé adventné vence krásne a je dobré, ak sa snažíme mať čo najkrajší,
predsa je dôležitejšia iná vec: aby sa pri ňom modlila rodina.
Modlitba pri Adventnom venci:
Pre dospelých:
Dobrý Bože, v čase adventu očakávame príchod tvojho Syna. Očakávame každým
okamžikom, že zaklope na dvere nášho srdca a že ho otvorí svojej láske.
Očakávame tiež jeho príchod na konci časov, kedy sa všetko naplní jeho spásou.
Dej, nech je pre nás tento adventný čas dobou požehnania. Nech sa nás dotkne
túžba po spáse, ktorá už prišla v tvojom Synovi a stále k nám túži prichádzať. V
tento adventný čas premeň naše závislosti, ktoré nás ešte vždy držia v zajatí. Daruj
nám istotu, že v túžbe po príchode tvojho Syna je on sám už prítomný medzi nami a
že plní naše srdce svojou láskou.
(Zdroj: A. Grün)
Pre mladých:
Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet
šťastia bez teba.“ Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách
je môj osud. Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité
dedičstvo. Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce
vyzýva. Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo
nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukážeš
mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť. (zo Žalmu 16)
Dobrotivý Otče, ďakujem ti za tento deň a za všetko dobré, čo som mohol prežiť.
Odpusť mi, čím som sa previnil proti tebe, proti druhým ľuďom a proti sebe samému,
aby moje srdce mohlo nájsť u teba pravý pokoj. Amen.

Liturgický program v týždni od 1.12.2014 do 7.12.2014
1. Adventná nedeľa „B“
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Marana tha! Príď, Pane Ježišu! Vstúp do môjho života. Príď a odstráň
môj hriech, ktorý ma odlučuje od Teba. Príď, chyť ma okolo mojich
pliec a daj mi pocítiť, že si so mnou. Príď, prehovor ku mne. Ozvi sa
na môj hlas, ktorým znova volám: Marana tha! Príď, Pane!

1. adventná nedeľa v roku B: Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo
neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje:
opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu
a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán
domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás
nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím
všetkým: Bdejte!“

Mamka odišla preč na nákup. Predstavte si tú situáciu. Asi ste to
už zažili. Budeš na ňu čakať? Budeš sa tešiť na to, až sa vráti? Je
možné, že by sa nechcela vrátiť? To je nemožné, veď ma má
rada, nikdy by ma neopustila. Až príde, niečo mi možno prinesie, ale hlavne bude so
mnou. Keď je preč, tak sa to síce dá vydržať, ale je lepšie, keď je zasa doma a sme
spolu. S Ježišovým príchodom je to podobné. Má nás rád a tak sa môžeme spoľahnúť na
to, že príde. A aj keď si to nevieme predstaviť, aké to presne bude, nemáme sa čoho
báť.
....................................................................................
2. adventná nedeľa v roku B: Vyrovnajte chodníky Pánovi
Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš
napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti
pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst
pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá
judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy
a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti
a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med.
A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som
hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som
vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Príbeh prvej adventnej nedele hovoril o tom, že mamka odišla na nákup. Čo robiť, keď
som sám doma? Budem robiť neporiadok, alebo niečo rozbijem, aby bola smutná, keď
sa vráti? Alebo radšej spravím niečo, čo ju poteší, keď sa vráti? Napríklad upracem
izbu, alebo niečo pekné prichystám.
Podobne môžeme čakať na Ježiša. Je viacero možností: môžem na neho zabudnúť, môže
ma hnevať, že stále neprichádza, môžem prestať na neho čakať. Asi najlepšia možnosť
bude na neho nezabudnúť a spraviť mu niečím radosť. (modlitba s rodinou pri
adventnom venci, s radosťou a poslušne sa učiť do školy, ísť na sv. omšu bez toho, aby
mi to museli prikazovať,...)

