


Katecheze 24/11 (advent)  

Advent 
Slovo "ADVENT" pochází z latinského slova "adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 

příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie 

církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. 

Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují 

zároveň touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 

První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. 

století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi. 

Adventní doba trvá čtyři neděle před slavností Narození Páně 25.12. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá 

vždy na neděli před 25. prosincem (Slavnost Narození Páně). A protože 25. prosinec je každý rok 

v jiném dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci 

dne 24.12. ("Štědrý večer" je vigilie - předvečer Slavnosti Narození Páně). Někdy se proto stává, že 

poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři 

týdny, i když má čtyři adventní neděle.  

Adventní věnec 
Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako 

o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již 

přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící 

symbolizuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa" (Jan 

8,12). Čím je Kristův příchod bližší, tím více svící hoří a více světla se rozlévá. Každému, kdo věrně a 

s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Neboj se. Buď 

věrný a dám ti vítězný věnec života. (srv. Zj 2,10) 

Adventní písně - roráty 
Obsah adventní doby výstižně vyjadřují staré české adventní písně - "roráty", sestavené podle 

biblických textů, převážně prorockých.  

Název roráty - pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol z Francie: "Rorate 

coeli de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám Spasitele…" Tato píseň má čtyři sloky pro čtyři 

týdny Adventu, a tak jako se zapalovaly svíce adventního věnce, přidávaly se další sloky. Toto 

narůstání světla a délky zpěvu symbolizuje blížící se příchod Krista, který je "světlem k osvícení 

pohanů a spásou Izraele" (Lk 2,32). 

Roráty nám připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí 

ujištění o Boží věrnosti v příslibu spásy. Spojují nás s vírou našich předků, která byla hluboká a 

poučená Božím slovem. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit 

společenství církve, které je rozprostřeno přes celá století.  

Význam adventu 
Adventní doba nemá být časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen 

příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje 

nás na jeho slavný druhý příchod. 

 



V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a 

otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají 

jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my. 

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu 

dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své 

oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám 

znemožňuje jít po jeho cestách. 

 

 

Dejte rosu, nebesa, shůry 

Dejte rosu, nebesa, shůry  

a oblaka ať sešlou déšť na spravedlivého.  

Nehněvej se, Pane, a již nevzpomínej na naše nepravosti;  

Hle město svatého bylo opuštěno,  

Sión byl opuštěn, Jeruzalém se stal osamoceným,  

dům Tvé svatosti a slávy,  

kde Tě chválili naši otcové.  

 

Zhřešili jsme a stali jsme se nečistými,  

padli jsme všichni jako list  

a naše nepravosti nás odvály jako vítr.  

Ukryl jsi před námi svou tvář  

a zanechal jsi nás v moci naší nepravosti.  

 

Pohleď, Pane, na zármutek svého lidu  

a pošli již toho, koho se chystáš poslat,  

vyšli Beránka, vládce země,  

z pouštní skály k hoře Siónské dcery, 

aby odstranil jho našeho zajetí.  

 

Utěš se, utěš se, můj lide,  

brzy přijde tvá spása. Proč se sžíráš soužením,  

proč se v tobě obnovuje bolest? Zachráním Tě, 

neboj se, 

neboť já jsem Pán, tvůj Bůh, 

Svatý Izraele, tvůj vykupitel.  

Katecheze byla sestavena s využitím materiálů na internetových stránkách vira.cz, rodinaonline.cz a cs.wikipedia.org 

Úkol pro mladší děti:  

Namaluj svá očekávání v době adventní. 

Úkol pro starší děti:  

Napiš, co pro tebe znamená očekávat Vánoce, tj. čím jsou pro Tebe Vánoce a jak se na ně připravuješ. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 


