Jak jen toužím
Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím,
aby roztála tvá odmítavost
i tvá chladná uzavřenost,
a abys mi znovu pohlédl do očí.
Vždyť ti jdu vstříc
na všech tvých cestách.
A přece ještě nikdy
jsem k tobě nesměl přistoupit.
Já, tvůj Bůh.
Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím
u tebe bydlet,
žít důvěrně s tebou
a sdílet všechna tvá břemena.
Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých přáních.
A přece jsem ti ještě nikdy
nesměl žádné splnit.
Já, tvůj Bůh.
Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím,
abys mě pustil
do svého smutku a temnoty,
do svých porážek
i do svého plynoucího času.
Vždyť ti jdu vstříc
ve všech tvých vězeních.
A přece ještě nikdy
jsem tě nesměl osvobodit.
Já, tvůj Bůh.
Jak jen toužím,
abys prožil advent.
Jak jen toužím
znovu se zrodit
ve tvém městě, tvé ulici,
ve tvém domě a ve tvém srdci.
Vždyť ti jdu vstříc
od věčnosti k věčnosti.
Ale hledám jen tebe. Já, tvůj Bůh.

Adventní modlitby
Přijď, Pane Ježíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš nás svou blízkostí.
Přijď ty, lesku Boží nádhery, ty, sílo a moudrosti Boží: Proměň noc našeho života v
den a dej světlo našim očím.
(Podle sv. Bernarda z Clairvaux)
+
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře a jsme plni pochybnosti.
Mluvíme o budoucnosti a nedovedeme se vypořádat s minulostí. Mluvíme o
následování a naše cesta je jen pokulháváním. Mluvíme o Tvém příchodu, ale
zabydlujeme se zde tak, jako bychom neměli nikdy odejít. Mluvíme o spáse a vůbec se
nebráníme tomu, co naše spasení ohrožuje...
Pane vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost a malověrnost a uveď nás na
novou cestu.
Amen.
+
Všemohoucí, věčný Bože, ty jsi slunce našeho života zahánějící každou temnotu;
osvěcuj nás svým jasným světlem, abychom nechodili ve tmách, ale věrně kráčeli po
tvých cestách.
Amen
+
Bože, děkuji ti, že jsi
naděje všech, kteří musí žít v temnotě nepokoje
světlo, které osvěcuje každého člověka
světlo, které zazářilo z výsosti
světlo, které nezná žádného večera
naše světlo a náš život
že jsi do naší temnoty přinesl své světlo
+
Dobrý Bože, procházíme tímto světem, který se od tebe odvrátil a je plný temnoty a
stínu. Dej, aby tvé světlo zazářilo v našich srdcích a veď nás skrze temnotu našeho
života do tvé blízkosti plné jasu.

Stále tě očekávám (Podle A. G. Courtoise)
Okamžik strávený v důvěrné blízkosti se mnou ti dá více světla a síly, než hodiny
planého přemýšlení a povídání.
Což ti nemohu dát nekonečně více nežli bys mohl dokázat pouze lidským úsilím?
Jestliže já budu moci jednat skrze tvou činnost a jestliže já budu moci mluvit tvým
hlasem, budeš moci udělat stokrát více účinné práce.
Ó vím dobře, jak je těžké vytrhnout se z přeplněného denního programu a věnovat
malý okamžik pozornost výlučně mně.
Těch několik okamžiků, které mi věnuješ, a častokráte je to obtížné, to uznávám, ti
získají hodiny.
Volit mezi dvěma možnostmi je obtížné a beze sporu znamená něco obětovat.
Ale zde se oběť vyplácí.
Okamžiky strávené se mnou, ti pomohou podepřít a obohatit vnitřní život v době vnější
činnosti. Učiní tě vnímavým ke znamením, které ti dávám po celý den.
Naučí tě chápat má poselství, která ti různými způsoby stále posílám do cesty.
Očekávám tě, abych tě očistil, abych tě uzdravil a uschopnil tím, že připojím k tomu, co
jsi ty, vše, co jsem já.
Přicházej ke mně jako k bratru, příteli, otci, vládci, lékaři, učitelovi, zachránci...
Neboj se.
(Podle A. G. Courtoise) /Důvěrně s Ježíšem, Zvon 1991, str.84nn
rün: Modlitba u adventního věnce
Milosrdný a dobrý Bože,
ty jsi pramenem veškerého požehnání.
Prosím tě, požehnej tento adventní věnec
a celou adventní dobu,
ať se znovu zacelí a zahojí vše,
co se během uplynulého roku pokazilo.
Prosím tě, požehnej také mně
i všem lidem, kteří mi leží na srdci.
Vztáhni svou žehnající pravici nad všechny lidi.
Požehnej dílo mých rukou,
aby se má práce stala požehnáním pro druhé.
Požehnej všechny lidi, kteří se necítí milováni.
Pošli jim své požehnání v podobě lásky.
Sešli své požehnání v podobě naděje
všem zoufajícím a zoufalým,
sešli své požehnání jako nový život ustrnulým,
jako světlo těm, v jejichž srdcích se zatemnělo.
Požehnej těm, kteří jsou nemocní
a trpí sebou samými,
aby dokázali načerpat novou naději.
Požehnej umírajícím tak,
aby svým umíráním požehnali tomu, co pomíjí,

a tak se stali sami požehnáním pro všechny,
kteří ještě zatím žijí v časné skutečnosti.
Požehnej nám všem,
abychom se stávali požehnáním jedni druhým.
Naplňuj svým požehnáním celý svět,
abychom i my dokázali vnímat tvůj svět
jako jedno velké požehnání.
Naplňuj svým požehnáním všechny mé blízké.
Dej, ať dnes všude vnímáme tvé požehnání:
v tichu, v modlitbě, v setkáních, v rozhovorech, při práci a vůbec ve všem, co
prožíváme.
Požehnej nám a všem našim blízkým
dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

