
Požehnání adventního věnce... 

Pro mnohé lidi představuje adventní věnec jen dekorativní předmět, kterým si v 

adventu zdobí svou domácnost. Nemá pro ně žádný další hlubší význam. Požehnání 

adventního věnce má vyzdvihnout právě tento jeho význam pro celou rodinu. 

Adventním věncem vyjadřujeme naději, že se náš život vydaří a že to, co se během 
uplynulého roku pokazilo, se znovu zacelí a zahojí. Ve čtyřech svících, které 
postupně každou adventní neděli zapalujeme, má do všech oblastí našeho života 
zazářit světlo vtělení. 
 
Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná předvánoční výzdoba – spíše 
rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v 
každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu spojuje v jednotu. Zelené snítky 
adventního věnce nám mají připomínat nepomíjející život, který nám Bůh daroval 
vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu zazelená a ožije. Světlo 
adventního věnce září v temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a zahřívá 
naše vychladlá srdce. 
 

Modlitba požehnání: 
 
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. 
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