
2. neděle adventní

Cyklus A

Mt 3,1-12





Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Hospodin, Pán: "Zanedlouho, zakrátko se změní 
Libanon v zahradu a zahrada se bude pokládat za les. V ten den 
hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, 
pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově
Svatém. Neboť veta je po násilníku, posměvač vzal za své, zničeni 
jsou všichni, kdo jsou připraveni pro nepravost, kdo v právní při 
obviňovali lidi, soudcům v bráně kladli léčky a nicotnými důkazy 
sráželi spravedlivého.„ 

Iz 29,17-24



Proto Hospodin, který vykoupil Abraháma, tak praví o Jakubovu 
domu: "Nebude se už hanbit Jakub, nezbledne už (strachem) jeho 
tvář! Ale když uvidí ve svém středu dílo mých rukou, budou ctít mé 
jméno, budou ctít Jakubova Svatého a budou se bát Izraelova
Boha. Bloudící dostanou rozum a buřiči přijmou poučení."

Iz 29,17-24



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hospodin je mé světlo a má spása



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása

Hospodin je mé světlo a má spása,

koho bych se bál?

Hospodin je záštita mého života,

před kým bych se třásl?



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:

abych směl přebývat v Hospodinově domě

po všechny dny svého života,

abych požíval Hospodinovy něhy

a patřil na jeho chrám.



Odp: Hospodin je mé světlo a má spása

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina

v zemi živých!

Důvěřuj v Hospodina, buď silný,

ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!



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



V té době vystoupil Jan Křtitel a 
kázal v judské poušti: "Obraťte 
se, neboť se přiblížilo nebeské 
království." Jan byl totiž ten, o 
němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas 
volajícího na poušti: Připravte 
cestu Páně, vyrovnejte mu 
stezky!" Jan měl na sobě oděv z 
velbloudí srsti a kolem boků 
kožený pás, živil se kobylkami a 
medem divokých včel.



Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, 
celé Judsko a celý kraj kolem 
Jordánu, dávali se od něho křtít v 
řece Jordánu a přitom vyznávali své 
hříchy. Když však viděl, že k jeho 
křtu přichází mnoho farizeů a 
saduceů, řekl jim: "Zmijí plemeno, 
kdo vám ukázal, jak uniknout 
trestu, který už hrozí? Přinášejte 
tedy ovoce hodné obrácení. 
Nemyslete si, že můžete říkat: 
'Naším otcem je Abrahám!', neboť 
vám říkám: Bůh může oživit tyhle 
kameny a Abrahámovi z nich udělat 
děti.



Sekera je už přiložena ke kořenu 
stromů; každý strom, který 
nenese dobré ovoce, bude 
poražen a hozen do ohně. Já vás 
sice křtím vodou, abyste se 
obrátili. Ale ten, který má přijít po 
mně, je mocnější než já; jemu 
nejsem hoden ani opánky přinést. 
On vás bude křtít Duchem 
svatým a ohněm. V ruce má 
lopatu a pročistí (obilí) na svém 
mlatě. Pšenici uloží na sýpce, 
plevy však bude pálit ohněm 
neuhasitelným."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





CHRAŇ SE PŘED 
ZBYTEČNÝMI 
VÝMLUVAMI



Adventní čas připraví nás 
na dobu vánoční. 
Otevřít chcem svá srdce všem, 
tím ať náš advent zní.



Ref: Advent je příchod 
nebeských výhod, 
nejen slev na každý krám. 
Honit se nesluší tomu, 
kdo na duši nechce mít bouli 
a šrám.



Nehoňme se po pralese 
středisek nákupních. 
Ten, kdo má rád, 
ten má co dát, 
lásku nekoupíš v nich.



Ref: Advent je příchod 
nebeských výhod, 
nejen slev na každý krám. 
Honit se nesluší tomu, 
kdo na duši nechce mít bouli 
a šrám.





Jaké 
starozákonní 
osoby dnes byly 
vzpomenuty v 
evangeliu?

1

Dnes byla řeč o 
Janovi, kterému 
se říkalo 
.................... 



Kde se Jan 
připravoval na 
svou misi?

2

Do čeho byl 
oblečen?



Doplň věty: "On 
Vás bude 
křtít................  V 
ruce má ....... a 
pročistí............ 
na svém mlatě.”

3

Co Jan dělal?



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

Na obrázku je Jan Křtitel v řece 
Jordánu. Do obrázku nám ale 
někdo vystříhal mnoho děr. 
Dokážeš ho zase spravit?



Advent – cache 2016 – pro všechny 
kategorie

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

Kešky hledej pomocí souřadnic

Co si můžeš vzít s sebou: mobil, foťák, tužku a papír.

Souřadnice můžeš zadat do internetového 
vyhledávače 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: 49.6754333N, 18.5461000E

Třanovice: 49.7166636N, 18.5345278E

Komorní Lhotka: 49.6574833N, 18.5213167E

Začíná se dneškem a končí 3. neděli adventní
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