
3. neděle adventní

Cyklus A

Mt 11,2-11



Pane smiluj se (Kyrie)





Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem 
Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, 
kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by 
(se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak 
písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. 
Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno."

Iz 48,17-19



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Blaze tomu, kdo svou naději vložil do 
Hospodina



Odp: Blaze tomu, kdo svou naději vložil do 
Hospodina

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,

nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,

a nezasedá v shromáždění rouhačů,

ale má zalíbení v Hospodinově zákoně

a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.



Odp: Blaze tomu, kdo svou naději vložil do 
Hospodina

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních 
proudů,

ve svůj čas přináší ovoce,

listí mu nevadne

a daří se mu vše, co koná.



Odp: Blaze tomu, kdo svou naději vložil do 
Hospodina

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:

jsou jako pleva rozvátá větrem,

vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,

ale cesta bezbožných skončí záhubou.



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



Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o 
Kristových činech. Poslal tedy k 
němu své učedníky s dotazem: 
"Ty jsi ten, který má přijít, anebo 
máme čekat jiného?"



Ježíš jim odpověděl: "Jděte a 
oznamte Janovi, co slyšíte a 
vidíte: slepí vidí, chromí chodí, 
malomocní jsou očišťováni, hluší 
slyší, mrtví vstávají, chudým se 
hlásá radostná zvěst. A 
blahoslavený, kdo se nepohorší 
nade mnou." Když odcházeli, 
začal Ježíš mluvit k zástupům o 
Janovi: "Co jste vyšli na poušť 
vidět? Snad rákos zmítaný 
větrem? Nebo co jste vyšli vidět? 
Člověka oblečeného do jemných 
šatů? 



Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou 
(přece) v královských palácích. 
Proč jste tedy vyšli? Vidět 
proroka? Ano, říkám vám, víc než 
proroka. To je ten, o němž je 
psáno: 'Já posílám svého posla 
před tvou tváří, aby připravil 
cestu před tebou.' Amen, pravím 
vám: Mezi těmi, kdo se narodili 
ze ženy, nepovstal nikdo větší než 
Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v 
nebeském království je větší než 
on."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste







VYDRŽTE, PROTOŽE 
PŘÍCHOD PÁNĚ JE 

BLÍZKO



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.





Beránku Boží





Jakou otázku 
měl Jan Křtitel 
na Ježíše?

1

Kde byl Jan 
Křtitel?



Napiš tři skutky, 
podle kterých 
měli poznat, že 
Ježíš je pravý 
Mesiáš?

2

Koho poslal Jan 
Křtitel za 
Ježíšem?



Doplň větu: 
"Mezi těmi, kdo 
se narodili z ......, 
nepovstal nikdo 
....... než 
.................

3

Kolik svící nám 
bude v neděli 
svítit na 
adventním věnci?



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

Janovi učedníci měli poznat, že 
Pán Ježíš je Boží syn, podle 
toho, že dělal mnoho dobrých 
věcí. I na nás mají lidé vidět, že 
ostatním pomáháme. Podívej se 
na obrázek, zamysli se nad tím, 
co každého z těchto lidí trápí a 
spoj ho s předmětem, kterým 
bychom mu mohli pomoci.



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 – 49.6804394N, 18.5339342E

Třanovice – 49.7097167N, 18.5317500E

Komorní Lhotka – 49.6529883N, 18.5284036E

Začíná se dneškem a končí 3. neděli adventní
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