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           A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil 
jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi 
pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který 
vyhlásil velikým hlasem: “Kdo je hoden otevřít tu 
knihu a rozlomí její pečeť?“ Ale nikdo na nebi ani na 
zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se 
do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by 
byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden 
ze starců mi řekl: “Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení 
Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu 
sedmkrát zapečetěnou. Zj 5,1-5 
 
 

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,  
   biblický text, který nás chce v době adventní povzbudit, je z knihy Zjevení. Je to kniha 
apokalyptická, tedy kniha prorocká, vidění o nebeských tajemstvích – zejména o konci 
časů a o dějinách až do konce světa. Můžeme se zeptat, co povzbudivého z ní zaznívá.  
   Od Jana se dovídáme, že není nikdo, kdo by tu sedmkrát zapečetěnou knihu mohl 
otevřít. Nikdo na zemi ani na nebi ani pod zemí. To je smutné, to je k pláči. Však také 
Jan pláče. Což Boží zpráva pro nás zůstane navždy tajemstvím? Ne nezůstane. Jan 
je ujištěn, že přece jenom jeden je, kdo knihu bude moci otevřít. Je jím potomek 
Davidů. Sám Syn člověka, Ježíš Kristus, tím že přišel na tento svět, byl zrozen z ženy, 
Bohem poslaný, nám lidem už Boží tajemství poodhalil. On je ten, který je tady s námi, 
aby nás zbavoval všech našich obav a strachů, i tehdy, když se zdá, že budoucnost je 
nejistá. I tehdy, když se zdá, že jde mnohé proti lidskému rozumu a úsilí. On, Kristus, 
už zvítězil. To je veliká naděje a radost pro naši víru.  
   Člověk není ten, který má poslední slovo, člověk není ten, kterého se musíme bát. 
Nemusíme. Přirozeně máme své strachy. Strachy z toho jak jsou lidé krutí a sobečtí. 
Všichni víme, kolik lidského neštěstí tato krutost a sobeckost vždycky stojí. Ale strachy 
a obavy mají lidé i z člověka, který přináší dobré zprávy. Zprávy, které usvědčují z 
krutosti a sobectví. Zprávy, které jsou o lásce a pokoji. Zprávy, které vyhlašují a 
ohlašují, že Boží, láskyplné kralování se vlamuje do tohoto světa. Vlomilo se docela v 
ústraní a chudobě a přece přemáhá strach a bázeň.  
  Když necháme v adventním čase v naší mysli, v našem srdci trochu místa pro tu 
dobrou zprávu „vítězství o lvu z pokolení Judova,“ a nebudeme se bát, jestli všechno 
stihneme včas a dobře materiálně připravit, potom můžeme jeden každý a také 
společně prožít radost z toho, že jsme všichni zváni pod ochranu Boží lásky. Lásky, 
která nás vede k chvále a díkům, za vše dobré co máme a dostáváme, byť někdy v 
bolesti a utrpení. Boží tajemství nám zatím není plně zjeveno. Nadějně je vyhlížíme s 
příchodem Kristovým.  
  Přejeme všem vám, aby i to letošní adventní vyhlížení vedlo až k Ježíšovým jeslím a 
my jsme se opět dočkali té radostné zprávy andělů: „Dnes se vám narodil 
Spasitel,Kristus Pán, v městě Davidově.“  
 
 
 

 



 

Bohoslužby a koncerty  v adventním a vánočním období  

 

1.neděle adventní  2.12.      8.30 hod bohoslužby s VP ve Velenicích  

                                            10.00 hod bohoslužby s VP v Libici (v Diakonii) 

2.neděle adventní  9.12.      8.30 hod bohoslužby v Opolanech (na OÚ)  

                                            10.00 hod bohoslužby v Libici (v Diakonii) 

 

Sobota 15.12.                     15.00 hod koncert ve Velenicích - Hradecké Tucteto  

 

3.neděle adventní 16.12.     8.30 hod boholsužby s dětmi ve Velenicích (v kostele)  

                                            10.00 hod bohoslužby v Libici (v Diakonii) 

                                            17.00 hod koncert v Opolanech (v kostele)  

 

4.neděle adventní 23.12    10.00 hod bohoslužby v Libici (v Diakonii)   

 

Štědrý den 24.12.                8.30 hod bohoslužby s VP ve Velenicích (v kostele) 

                                            10.00 hod bohoslužby s dětmi v Libici (v kostele)  

                                            22.00 hod bohoslužby před půlnocí v Libici (v kostele) 

 

Boží hod vánoční  25.12.     8.30 hod bohoslužby s VP v Libici ( v Diakonii)  

                                            10.00 hod bohoslulžby s VP v Libici (v kostele)  

 

Neděle 30.12.                      10.00 hod bohoslužby v Libici (v Diakonii)  

 
Modlitba  

Pane a Bože náš, děkujeme za ten darovaný 

rok, za všechno, co se v něm v našich 

životech přihodilo. Děkujeme za všechno, 

co jsme mohli prožít, co jsme mohli dělat. 

Děkujeme za každého člověka, se kterým 

jsme se mohli potkat. Někdy nám to nebylo 

příjemné, někdy jsme se možná i záměrně 

vyhnuli. Možná se budeme chtít vyhnout i 

času adventnímu. Prosíme, nedovol nám to. Prosím, daruj nám tu milost, ať se necháme tebou 

samým pozvat k očekávání a vyhlížení tvého příchodu. Prosíme, nastavuj nám v něm své 

zrcadlo, abychom mohli zahlédnout tvůj obraz. Obraz Boha lásky, služby i oběti. Obraz, který 

nás upomene a připomene nám, odkud máme svůj počátek a hleděli a vyhlíželi v něm i cíl.   

Srdečně vás všechny zveme na bohoslužby i koncerty a přejeme vám dobrý 

a pokojný adventní i vánoční čas  

 

     Lubomír Váňa                           Marta Zemánková                    Pavel Pistor  

kurátor ve Velenicích                            farářka                             kurátor v Libici  
 


