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Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala hodina,
kdy je třeba se probrat ze spánku. (Řím 13,11)
Matthias Grünewald (kolem r. 1470–1528): Ukřižování, detail – sv. Jan Křtitel

Milan Hromník SJ

Advent a jeho liturgie
Úryvky z knihy Připravte cestu Pánu
Čekání na Vykupitele
ve starozákonním období
Bůh v dějinách lidstva uskutečňuje zřejmý pohyb spásy. Dal člověku po jeho pádu příslib, že mu pošle Zachránce. Lidstvo asi čtyři tisíce let očekávalo příchod
Vykupitele, jenž byl přislíben Adamovi,
Evě i patriarchům. Starozákonnímu Božímu lidu posílal proroky, kteří předpověděli konkrétní okolnosti příchodu, života, působení a smrti tohoto Zachránce.
Bůh splnil svůj slib v Ježíši Kristu. Už doba těsně před Ježíšovým narozením byla
plná mesiášského očekávání.
Advent v životě Církve
Ježíš založil na tomto světě dílo spásy
– Církev, která prodělává svůj růst v dějinách. V rámci dějinného vývoje vznikla tradice Církve, která se snaží žít životem svého Zakladatele. K této tradici
také patří zpřítomňování očekávání Ježíše a jeho příchodu, jež nachází své vyjádření v adventu.
Slovo „advent“ pochází z latinského
„adventus“ a znamená „příchod“. Advent
podle prastaré křesťanské tradice představuje trojí příchod Vykupitele: příchod
Ježíše Krista v lidském těle, příchod Ježíše Krista do našich srdcí v současnosti, příchod Ježíše Krista jako soudce na
konci světa.
Čtyři týdny adventního období mají
připomínat čtyři tisíciletí očekávání Vykupitelova příchodu v lidském těle. Advent
zpřítomňuje touhy starodávných patriarchů, praotců, kteří jenom tušili a očekávali toto tajemství. Představuje rovněž očekávání proroků, kteří předem zvěstovali,
že Spasitel v plnosti času přijde na svět
z čisté Panny. Proto jsou adventní mešní
modlitby přeplněné vzdycháním a toužením, jímž starozákonní lidstvo dychtilo
po Vykupiteli.
Advent je obdobím přípravy na příchod
Ježíše Krista na svět, který slavíme o Vánocích. Církev si tehdy připomíná tajemství Ježíšova vtělení a narození. Advent je
přípravou na vánoční svátky, během nichž
se má Ježíš plně zrodit v našich srdcích.
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Advent připomíná také druhý slavný Kristův příchod na konci světa. Život
a dějiny lidstva, stejně jako příběh každého člověka, jsou přípravou na tento
příchod. Horlivá duchovní příprava na
Vánoce vytváří předpoklady pro slavení
věčných Vánoc a je zárukou osobního
spasitelného setkání s Kristem na konci
života i na konci světa.
Advent v osobním životě
Církev ze své živé tradice předkládá
každému svému členu adventní program.
Úlohou věřícího je zaujmout stanovisko
k tomuto programu. Pokud se rozhodne, že se do něj zapojí, potom pro něj advent bude znamenat přípravu na oslavu
Ježíšova narození o Vánocích. Stane se
přípravou na příchod Ježíše Krista, který se chce duchovním způsobem v něm
plně zrodit svou láskou, dobrotou, pokojem, radostí… Advent se také stane součástí jeho přípravy na setkání s Ježíšem
na konci života i na konci tohoto světa.
Osobní advent by měl splňovat dvě
podmínky:
1. Vzbudit v sobě touhu po Ježíšovi a s radostí ho očekávat. Tato touha po Ježíšovi
najde konkrétní vyjádření zahloubáním
se do adventních textů Písma svatého,
v častější a pozornější účasti na mši svaté, v ranním, poledním i večerním soustředění při modlitbě Anděl Páně, v němž se
člověk nechá oslovit Marií jako svým vzorem a orodovnicí.
2. Prohloubit v sobě ducha pokání.
V tomto duchu vykonat svatou zpověď.
A v duchu pokání, čili lítosti nad svým
odklonem od Ježíšova evangelia kvůli
vlastní nedbalosti a lenivosti, začít důsledně uplatňovat sebeovládání a sebezápor
v osobním i společenském životě. Nabízí se mnoho příležitostí, například hned
po probuzení vstát, najít si čas na rozjímání adventních úvah, večer chodit včas
spát, snášet bez stěžování zimu, teplo, výkyvy počasí, trpělivě čekat, trpělivě snášet
všechno, co Bůh dopustí, povinnosti povolání vykonávat se zvýšenou horlivostí,

zříci se něčeho příjemného, nepředávat
novinky rychle dál, přemáhat zvědavost,
nebýt zádumčivý a nespokojený. Tak se
advent stane časem očekávání a přípravy na plné duchovní zrození Ježíše v lidských srdcích.
Charakter adventní liturgie
Adventní liturgie má charakter pokání i radostného očekávání. Proto se mše
v adventním období slouží ve fialovém
rouchu, vynechává se oslavná píseň Gloria (Sláva Bohu na výsostech) a čtení povzbuzují k pokání a k obrácení. Slouží
se zvláštní mše ke cti Panny Marie, takzvané roráty.
Radost je speciálně zvýrazněná o 3. adventní neděli, kdy se mše svatá slouží
v barvě růžové. Tím se vyjadřuje radost
z blížícího se svátku Narození Páně.
Zvláště radostný charakter má období od 17. do 24. prosince.
*

*

*

ČTVRTEK
1. ADVENTNÍHO TÝDNE
• Chvalozpěv Pánu za záchranu
(Iz 26,1–6)
• Pravý učedník. Podobenství o dvou
stavitelích
(Mt 7,21.24–27)
Chvalozpěv starozákonního proroka
vyjadřuje vděčnost zachráněných. Oslavuje Pánovu věrnost a sílu. Původně jej
asi zpívali zajatci, kteří se vrátili z Babylonu. Výraz v onen den upozorňuje na Boží zásah v poslední době.
Záchranou pro ty, kteří zůstali Bohu
věrni, bude mocné město Jeruzalém. Sám
Pán ho obnoví a ochrání. Brány tohoto
města se mají otevřít všem, kdo zachovali Bohu věrnost a stálého ducha. Pán věrné odmění pokojem, neboť v něj doufali.
Plně se tento příslib uskuteční až v nebeském Jeruzalémě.
Chvalozpěv vybízí k zaměření veškeré naděje na Pána, neboť on je jako pevná skála, kterou nikdo nepohne. Člověk
se zachrání pouze tehdy, když se bude
této skály držet.
Chvalozpěv přirovnává pyšné nepřátele k dobytému a zničenému městu. Pán
je ponížil, protože se nespoléhali na ně-
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ho, ale na sebe, na vlastní schopnosti,
zbraně, opevnění, bůžky. Nad sebevědomé násilníky povýšil bohabojné ubožáky,
kteří budou šlapat po zříceninách bezbožného města.
Evangelium představuje nového Zachránce – Ježíše. Víru v jeho povýšení vyjadřuje oslovení Pane. Vyznání Ježíše slovem však bude účinné pouze tehdy, když
se bude shodovat i se skutky. Proto Ježíš
říká: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.
Ježíš vypráví svým učedníkům podobenství o dvou stavitelích. Stavba jejich
domu závisí na základech. Je-li dům postavený na skále, prudký déšť ho nestrhne. Pokud stojí dům na písku, při vichřici se zřítí.
Moudrý muž staví dům svého života na skále, jíž je Bůh. Nejen že Ježíšova slova poslouchá, ale také je uskuteč-

ňuje. Když se přižene životní vichřice,
nezhroutí se.
Pošetilý muž staví dům svého života
na písku. Slyší sice Ježíšova slova, ale neuskutečňuje je. Až přijde životní vichřice, zhroutí se. Z jeho plánů zůstanou
jen trosky.
Kterému z těchto dvou mužů se chceme podobat? Na jakých základech stavíme dům svého života?
Uprostřed nabídek dnešního světa
k nám přichází Ježíš. Požehnaný, který
přichází ve jménu Páně. On nám přináší záchranu. Pokud dokážeme jeho slova proměňovat ve skutky.
Z knihy Milan Hromník SJ:
Připravte cestu Pánu.
Ze slovenštiny přeložila Věra Všetičková.
Vydala Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Olomouc 2010. Str. 5–7, 23–24.

L zakoupit
Lze
k it v prodejnách
dj
MCM
či objednat u zásilkové služby –
kontakt na poslední straně Světla.
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Nenarodili jsme se k smrti, nýbrž ke vzkříšení
– dokončení homilie papeže Františka ze str. 2
Ježíšův výrok je zarážející: kdo ke mně
přijde, toho jistě neodmítnu. Jako by naznačoval, že křesťan, který k němu nepřijde, bude odmítnut. Pro toho, kdo věří,
neexistuje prostřednost. Nelze být s Ježíšem a kroužit kolem sebe. Život s Ježíšem je vycházení k němu.
Celý život je vycházení: z matčina lůna se vychází na svět, z dětství se vstupuje do dospívání, z adolescentního věku do
dospělosti a tak dále, až k vyjití z tohoto
světa. Dnes, kdy se modlíme za naše bratry kardinály a biskupy, kteří vyšli z tohoto života vstříc Vzkříšenému, nesmíme
zapomenout na vycházení, které je nejdůležitější a nejobtížnější a dává smysl všemu ostatnímu, totiž vyjití ze sebe samých.
Jedině vyjdeme-li ze sebe, otevíráme dveře vedoucí k Pánu. Prosme o tuto milost:
„Pane, denně toužím jít po cestách s ostatními k Tobě. Pomoz mi, abych vyšel ze
sebe a šel v ústrety Tobě, který jsi život.“
Druhou myšlenku týkající se vzkříšení bych rád přejal z prvního čtení, ze šlechetného gesta Judy Makabejského vůči
mrtvým. Když je konal – je psáno – že
„myslel na nádhernou odměnu, která je
uchována těm, kdo zesnou ve zbožnos-
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ti“ (2 Mak 12,45). Zbožné myšlenky tedy plodí nádhernou odměnu. Zbožnost
ve vztahu k druhým otevírá brány věčnosti. Skloněním se k potřebným službou vzniká předsíň ráje. Pokud totiž, jak
říká sv. Pavel, „láska nikdy nepřestává“
(1 Kor 13,8), pak právě ona je mostem
spojujícím zemi s nebem. Můžeme se tedy ptát, zda po tomto mostě jdeme: Nechám se dojmout situací někoho, kdo je
v nouzi? Umím plakat pro někoho, kdo
trpí? Modlím se za ty, na které nikdo nemyslí? Pomáhám někomu, kdo mi to nemůže oplatit? To není prostoduchost, není to laciná láska. Jsou to otázky života,
otázky vzkříšení.
A nakonec třetí podnět ke vzkříšení.
Vezmu jej z Duchovních cvičení, kde svatý Ignác vybízí, abychom si před důležitým rozhodnutím představili, že na konci dní staneme tváří v tvář Bohu. Jsme
neodkladně povoláni tam stanout. Je to
cíl všech. Každé životní rozhodnutí přijaté z této perspektivy je proto nasměrováno dobře, neboť přibližuje ke vzkříšení, jež je smyslem a účelem života. Jako
je start určen cílem a setba posouzena
sklizní, tak je život dobře posouzen svým

koncem, svým účelem. Svatý Ignác píše:
„Když uvážím, jak mi bude o soudném
dni, mám přemýšlet o tom, jak bych se
v té chvíli vzhledem k nynější věci chtěl
rozhodnout. A pravidlo, které potom budu chtít, abych zachoval, zachovat nyní.“
(Duchovní cvičení, 187) Může to být užitečné cvičení, abychom se na skutečnost
dívali Pánovýma – nejenom svýma – očima, dívali se do budoucnosti, ke vzkříšení a nejenom na dnešek, který pomíjí,
a uskutečňovali rozhodnutí, která mají
příchuť věčnosti, chuť lásky.
Vycházím každý den ze sebe k Pánu?
Mám zbožné myšlenky a skutky ve vztahu k těm, co jsou v nouzi? Přijímám rozhodnutí tváří v tvář Bohu? Nechme se
vyprovokovat alespoň těmito třemi podněty. Budeme ve větším souladu s Ježíšovou touhou z evangelia: neztratit nikoho z těch, které mu Otec dal (srov. Jan
6,39). Uprostřed mnoha hlasů světa, které zamlčují smysl života, slaďme se s vůlí
Ježíše, který vstal z mrtvých a žije. Čiňme z dneška, který žijeme, úsvit vzkříšení.
Přeložil Milan Glaser,
Česká sekce Rádia Vatikán
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Matice cyrilometodějská s. r. o.

Knihkupectví a zásilková služba

PRO DĚTI

ŽIVOTNÍ SVĚDECTVÍ

TAUMUR • CESTA TEMNÝM LESEM
K BERÁNKOVI
Zuzana Holasová • Ilustrace Magdalena
Martinovská
V podivné říši rudého draka, kde nemůžete koupit Bibli v žádném knihkupectví ani si
ji vypůjčit v knihovně, utíkají lesem Taumur,
Miria a její dva bráškové. Snad najdou tajnou
stezku, která je zavede do bezpečí před strašáky. Miria dokonce
nalezne mnohem víc – samotného Beránka, na něhož je i rudý
drak krátký. Dobrodružná cesta temným lesem od autorky známého románu pro děti Popoupo je rámována příběhy z dějin spásy, z nichž Taumur a Miria čerpají odvahu a naději.
Paulínky • Váz., 148x180 mm, křídový papír, 224 stran, 295 Kč

MNICH V ZAJETÍ ISLAMISTŮ
Jacques Mourad • Amaury Guillem (ed.) • Z francouzštiny
přeložila Marie Benáková • Předmluva Dominique Lebrun,
arcibiskup rouenský
Poutavé svědectví otce Jacquese Mourada, který prožil téměř pět měsíců v zajetí islamistů, si našlo své čtenáře po celém
světě. Pravdivý životní příběh, ve kterém víra vítězí nad násilím, naděje nad nespravedlivostí a milosrdenství a odpuštění nad lidskou
krutostí, získal v roce 2019 nejvyšší ocenění na 8. ročníku francouzské Prix littéraire
de l’Œuvre d’Orient.
Paulínky
Brož., 120x185 mm, 216 stran, 259 Kč

CÍRKEVNÍ OTCOVÉ
Z POKLADNICE OTCŮ • PATRISTICKÁ
ČÍTANKA NA KAŽDÝ DEN
Tomáš Špidlík • Z řeckých, latinských
a francouzských textů přeložili Juraj Franek,
Irena Radová a Tomáš Jeniš • Odpovědný
redaktor Pavel Ambros
Kardinál Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha
situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulsy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku
ve formě krátkého meditativního čtení. Kniha vyšla u příležitosti 100. výročí kardinálova narození.
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o.
Váz. přebal, 135x210 mm, 464 stran, 420 Kč

STRACH NA VSI • PŘÍBĚH RODINY TOVÁRNÍKA
JOSEFA Č.
Jan Paulas
Příběh jedné rodiny a jejich továrny na malém městečku se
dramaticky změní jedné dubnové noci. Tehdy skončí bezstarostné
dětství malé Věrky. Ta je spolu s maminkou hlavní hrdinkou této
knížky, jejíž děj se odehrává během dvou totalitních režimů. Kam až lidi dožene strach,
pomsta a špatné svědomí a naopak, jak lze
neztratit víru v člověka, spravedlnost i životní naději – i o tom vypráví příběh inspirovaný skutečnými událostmi na Českomoravské vysočině.
Katolický týdeník s.r.o.
Brož., A5, 112 stran, 159 Kč

Naše prodejna v Olomouci na Dolním náměstí 24 je otevřena také v sobotu v době od 8 do 12 hodin.
Objednávky knih – tel. 587 405 431 Administrace a inzerce týdeníku Světlo – tel./fax 585 222 803 Matice cyrilometodějská s. r. o.,
Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1, e-mail: knihy@maticecm.cz Kompletní nabídku knižní produkce MCM naleznete na internetové adrese www.maticecm.cz
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