Adorace ke dni 13. 12. 2013 v Morkovicích.
3. neděle adventní
Evangelium podle Jana (1, 19-28)
Za onoho času k Janovi poslali židé z Jerusalema kněze a levity, aby se
ho otázali: Ty, kdo jsi? I vyznal a nezapřel; a vyznal: Já nejsem Kristus.
I otázali se ho: Co tedy? Eliáš jsi ty? A řekl: Nejsem. Prorok jsi ty? A
odpověděl: Ne. Tedy řekli jemu: Kdo jsi, ať odpověď dáme těm, kteří
nás poslali? Co pravíš sám o sobě? Pravil: Já jsem hlas volajícího na
poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl Prorok Isaiáš. A ti, kteří byli
posláni, z fariseů byli. I otázali se ho a řekli jemu: Proč tedy křtíš,
nejsi-li Kristus, ani Eliáš, ani Prorok? Jan odpověděl jim řka: Já křtím
vodou, ale uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte. Jest to ten, jenž po
mně přijde, jenž přede mnou jest, jemuž já nejsem hoden rozvázati
jeho řemínek u obuvi. – Toto se stalo v Betanii za Jordánem, kde Jan
křtil.
CHVÁLY: (odpověď chválíme Tě Pane)
1. Chválíme Tě Hospodine za to, co jsi stvořil.
2.

Jednotným hlasem mladých lidí v našem děkanátu i v celém
světě, Tě chválíme za to, že nám znovu dáváš svého Syna.

3.

Chválíme Tě Pane, za Jana Křtitele. Za to že jsi ho před sebou
poslal aby nám ukázal, že přijdeš Ty.

4.

Chválíme Tě protože můžeme svůj život skrz Tebe žít.

5.

Chválíme Tě Hospodine za to že jsi dobrý.

Jan Křtitel je největší prorok, především proto, že mu Bůh svěřil
mimořádný úkol – být “téměř Kristem”. Jeho činy (křty vodou) a
hlásání Božího slova byly tak výjimečné, že ho někteří považovali
dokonce za samotného Mesiáše. Jeho velikost však nebyla jen v tom,

co bez svých zásluh přijal od Boha. Z evangelia které jsme četli se
velmi zřetelně ukazuje, že byl také velký světec – a to pro svou
pokoru.
DÍKY: (odpověď díky Tobě Pane)
1. Děkujeme Ti Pane za tento kostel, že se v něm můžeme
setkávat.
2. Děkujeme Ti Pane za naše duše. Protože víme, že se o nás
s láskou staráš.
3. Děkujeme Ti Pane za lásku, že jsi nám ji ukázal. Bez ní by svět
byl pustý.
4. Děkujeme Ti Pane za to že jsme, existujeme, máme možnost
volby před Tebou i před světem.
5. Děkujeme Ti Pane za všechny dary Ducha Svatého.
Čím větší úkol Bůh člověku svěřuje, tím pokorněji je třeba ten úkol
vykonávat, s vědomím, že to je jen služba a že to nemůže sloužit
k vlastní oslavě. Sv. Jan Křtitel tak jednal. Vždyť co mu bránilo, aby
řekl “ano, já jsem Eliáš, já jsem velký Prorok”? Jen pokora. On se
nepřirovnává k žádnému člověku a říká dokonce, že je jen hlas – hlas,
který ve svém čase zazní a pak zmlkne, aby dal prostor tomu, který
“byl před ním” a “jemuž není hoden ani řemínek sandálů rozvázat”.
PROSBY: (prosíme Tě vyslyš nás)
1. Prosíme Tě, Pane, za ochranu a pomoc Ducha svatého
pro mládež v našem děkanátu. Dej, aby žila správným
křesťanským životem podle Božích přikázání a s Boží
pomocí překonávala všechny nástrahy.

2. Prosíme Tě, Pane, za všechny ministranty, aby vytrvali
se své službě, na kterou se dobrovolně odevzdali, aby
byli správnými služebníky u Tvého oltáře a správným
příkladem pro druhé.
3. Prosíme Tě, Pane, za scholy v našich farnostech, dej,
aby Tě svým zpěvem a hudbou z celého srdce chválily a
tobě děkovaly za všechno, co nám dáváš.
4. Prosíme Tě, Pane, za společenství dětí a mládeže v
našich farnostech, dej, aby je spojovalo opravdové
přátelství a láska k Tobě.
5. Prosíme Tě, Pane, za kněze v našich farnostech, posiluj
jejich odhodlání Tobě věrně sloužit po celý život
6. Prosíme Tě, Pane, za nemocné v našich farnostech, dej
jim sílu brát každý den na ramena kříž bolesti a
důvěřovat tvé lásce ve všech nesnázích.
7. Prosíme Tě, Pane, za mír na celém světě.
8. Prosíme Tě, Pane, za všechny, kteří trpí hladem, dej,
abychom jim byli ochotní pomáhat.
Pokorný postoj sv. Jana Křtitele, který je také pro svou pokoru ctěn
jako největší světec po Panně Marii je pro nás povzbuzením,
abychom usilovali o týž postoj. Dostali jsme od Boha velké dary,
především dar víry. Prosme ale také o dar pokory, abychom se stali
malí před Ježíšem Kristem a tak byli hodni radovat se o Vánocích ze
své velikosti založené na důstojnosti Božích dětí.

