
2. Neděle v mezidobí

Cyklus A

J 1,29-34 





Čtení z knihy proroka Izajáše.
Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se 
tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil 
Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, 
abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, 
(protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi 
mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele 
přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má 
spása rozšířila až do končin země."

Iz 49,3.5-6



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina,
on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
Novou píseň vložil mi do úst,
chvalozpěv našemu Bohu.



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ, Bože,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.



Odp: Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.„

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

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



Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, 
jak jde k němu, a řekl: "Hle, 
beránek Boží, který snímá hříchy 
světa! To je ten, o kterém jsem 
řekl: `Po mně přijde ten, který má 
větší důstojnost, neboť byl dříve 
než já.' Ani já jsem ho neznal, ale 
proto jsem přišel křtít vodou, aby 
byl zjeven izraelskému národu."



A Jan vydal svědectví: "Viděl 
jsem, jak Duch sestoupil jako 
holubice z nebe a zůstal na něm. 
Ani já jsem ho neznal, ale ten, 
který mě poslal křtít vodou, mi 
řekl: `Na koho uvidíš sestupovat 
Ducha a zůstávat na něm, to je 
ten, který křtí Duchem svatým.' A 
já jsem to viděl a dosvědčuji: To je 
Syn Boží."



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste









Co řekl Jan 
Křtitel o Ježíšovi 
učedníkům? Hle, 
........ 

1Rodiče Jana 
Křtitele byli a) 
Jáchym a Anna 
b) Abrahám a 
Sára 
c) Zachariáš a 
Alžběta 



Jan Křtitel byl 
uvězněn. Proč?

2

Jan Křtitel kázal 
a) na poušti 
b) na hoře Tábor 
c) u řeky Jordánu



Jak zemřel Jan 
Křtitel?

3
Janův otec 
neuvěřil, že bude 
mít syna, a až do 
jeho narození a) 
ohluchl b) 
oněměl c) oslepl



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

Dnes jsme si říkali, že si s Pánem 
Ježíšem můžeme povídat, že mu 
můžeme říkat o tom, co nás trápí, 
nebo z čeho máme radost. 
Abychom na to nezapomněli, je 
kolem nás mnoho věcí, které nám 
mají Pána Ježíše připomínat. 
Podívej se pozorně na obrázek a 
najdi všechny takové věci a stavby.



Úkol týdne za 3 body (7 - 11 let):

Nakresli znamení, podle kterého poznáš, 
že tě mají rádi rodiče. Podle čeho poznáš, 
že tě má rád Bůh.



Úkol týdne za 3 body pro 2. stupeň ZŠ a SŠ:

Jsi detektiv. Zjisti: Kdo byl Izajáš. Kdy žil (v 
jakém období). Význam jména Izajáš.  A co 
napsal.
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