
1. neděle adventní

Cyklus A

Mt 24,37-44





Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od 
propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého hada, to je 
ďábla čili satana, spoutal ho na tisíc let, svrhl do propasti, zavřel ji a 
svrchu zapečetil, aby už přestal svádět národy, pokud se nedovrší 
tisíc let. Potom musí být na krátký čas rozvázán. A viděl jsem trůny 
i ty, kteří se na ně posadili a jimž bylo dáno (právo vykonat) soud, a 
také duše těch, kteří byli popraveni pro Ježíšovo svědectví a pro 
Boží slovo, a ty, kteří se neklaněli šelmě a jejímu obrazu a nepřijali 
její znamení na čelo nebo na ruku: ti ožili a ujali se vlády s Kristem 
na tisíc let. Pak jsem uviděl velký bělostný trůn a toho, který na 
něm seděl. Zj 20,1-4.11 - 21,2



Před jeho tváří prchla země i nebesa, a nezůstala po nich stopa. A 
viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly 
otevřeny knihy. Také jiná kniha, kniha života, byla otevřena. A ti 
mrtví byli souzeni podle toho, co v těch knihách stálo, podle svých 
skutků. Moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, i Smrt a Podsvětí 
vydaly svoje mrtvé a každý byl souzen podle svých skutků. Pak 
byly Smrt a Podsvětí vhozeny do ohnivého močálu. To je druhá 
smrt: ohnivý močál. O kom se zjistilo, že není zapsán v knize 
života, byl vhozen do ohnivého močálu. Potom jsem viděl nová 
nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani 
moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak 
sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená 
pro svého ženicha. Zj 20,1-4.11 - 21,2



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, stánek Boží mezi lidmi!



Odp: Hle, stánek Boží mezi lidmi!

Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
- mé srdce i mé tělo s jásotem tíhnou k živému Bohu.



Odp: Hle, stánek Boží mezi lidmi!

I vrabec si nalézá příbytek
- a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
- Tvé oltáře, Hospodine zástupů,
- můj králi a můj Bože!



Odp: Hle, stánek Boží mezi lidmi!

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě,
- stále tě mohou chválit.
- Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc,
- půjde se silou stále větší.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



Ježíš řekl svým učedníkům: "Až 
přijde Syn člověka, bude to právě 
tak jako v době Noemově: Jako 
totiž v době před potopou (lidé) 
jedli a pili, ženili se a vdávali až do 
dne, kdy Noe vstoupil do archy, a 
nic netušili, až přišla potopa a 
všechny zachvátila, právě tak to 
bude, až přijde Syn člověka. Tehdy 
budou dva na poli: jeden z nich 
bude vzat, druhý ponechán; dvě 
budou mlít na obilném mlýnku: 
jedna bude vzata, druhá 
ponechána. Bděte tedy, protože 
nevíte, který den váš Pán přijde.



Uvažte tohle: Kdyby hospodář 
věděl, v kterou noční dobu přijde 
zloděj, jistě by byl vzhůru a 
nedovolil by mu prokopat se do 
domu. Proto i vy buďte 
připraveni, neboť Syn člověka 
přijde v hodinu, kdy se 
nenadějete."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Je třeba se probrat ze 
spánku!







Jak se jmenoval 
starozákonní 
patriarcha, o 
kterém dnes 
Ježíš mluví v 
evangeliu? 

1

Kdo je to zloděj?



Doplň větu: 
„Proto i vy 
buďte……………, 
neboť …………. 
přijde v hodinu, 
kdy se 
……………..“

2

Kdo je to 
Hospodář?



Jaké výzvy 
slyšíme v době 
adventní?

3Advent je čas, 
kdy: 
A. slavíme 
Narození Ježíše
B. připravujeme se 
na příchod  
Vykupitele
C. slavíme Vánoce, 
jíme cukroví, 
rozbalujeme dárky



Úkol týdne za 3 body (4-7 let) – místo 
otázek:

Kam schoval hospodář svůj poklad? 
Nakresli cestu, kudy šel, než našel 
nejlepší místo. Rodiče ti budou číst 
příběh a ty hledej místa a kresli 
cestu.



Advent – cache 2016 – pro všechny 
kategorie

Tvým úkolem je hledat 3 kešky za jeden týden, tam 
budeš plnit úkoly. Také budeš skládat adventní svíci ;-)

Kešky budeš hledat pomocí souřadnic

Co s sebou: mobil, foťák, tužku a papír.

Souřadnice můžeš zadat do vyhledávače internetu 
nebo na www.mapy.cz. 

Úkoly si budeš zapisovat do pracovního listu a 
odevzdáš jej v pátek nebo v neděli ;-)



Advent – cache 2016 – pro všechny 
kategorie

Souřadnice prvního stanoviště: 

Hnojník: 49.6850333N, 18.5415167E

Třanovice: 49.7109833N, 18.5349500E

Komorní Lhotka: 49.6546000N, 18.5224000E
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