
1. neděle adventní

Cyklus B

Mk 13,33-37





Čtení z první knihy Makabejské.
Daniel se ujal slova a řekl: Viděl jsem v nočním vidění, a hle – čtyři 
větry nebes rozbouřily veliké moře. A z moře vystupovaly čtyři 
veliké šelmy, navzájem se lišící. První byla jako lev a měla orlí 
křídla; viděl jsem, že křídla jí byla vytržena, (šelma) byla zdvižena 
od země, postavena na nohy jako člověk a bylo jí dáno lidské 
srdce. A hle – jiná šelma, druhá, podobná medvědu, byla 
vzpřímena na jedné straně, měla mezi zuby ve své tlamě tři žebra 
a říkali jí: „Vstaň, jez mnoho masa!“ Díval jsem se dále, a hle – jiná 
šelma jako levhart, měla na zádech čtyři ptačí křídla, čtyři hlavy 
měla ta šelma a byla jí dána moc. 

Dan 7,2-14



Potom jsem se díval v nočním vidění, a hle – čtvrtá šelma, 
strašlivá, děsná a mimořádně silná; měla veliké zuby ze železa, 
žrala a drtila, a co zbylo, rozdupala nohama. Lišila se od všech 
dřívějších šelem a měla deset rohů. Pozoroval jsem rohy, a hle –
jiný malý roh vyrostl mezi nimi. Tři z dřívějších rohů byly před ním 
vytrženy, a hle – v onom rohu byly oči jako lidské a ústa, která 
mluvila zpupně. Viděl jsem, že byly postaveny trůny a stařec 
velikého věku usedl. Jeho roucho bylo bílé jako sníh, vlasy jeho 
hlavy jako čistá vlna, jeho trůn plápolal ohněm, jeho kola – žhoucí 
oheň. Ohnivý proud vytékal a vycházel od něho, tisíce tisíců mu 
sloužily, desetitisíce desetitisíců stály před ním, usadil se soudní 
dvůr a byly otevřeny knihy. Díval jsem se: tu pro zpupná slova, 
která roh mluvil, byla šelma zabita, její tělo zničeno, byla vydána 
napospas ohni. Dan 7,2-14



Také ostatním šelmám byla odňata moc a byla jim vyměřena doba 
života na čas a dobu. Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s 
nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k 
starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva 
a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho 
moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

Dan 7,2-14



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

V: Hory a kopce, velebte Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.

V: Vše, co na zemi roste, veleb Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.

V: Prameny, velebte Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.



Žalm 

V: Moře a řeky, velebte Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.

V: Velké i malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.

V: Všichni nebeští ptáci, velebte Pána, 
L: chvalte a oslavujte ho navěky.



Žalm 

V: Všechna zvířata divoká i krotká, velebte Pána, 

L: chvalte a oslavujte ho navěky.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Marka

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







Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Co se mohlo stát člověku, kterého 
na cestě potkalo tohle.......



Jeden z proroků volá: 
„Zachraň nás, protrhni nebe a 
sestup. Nenechávej nás samotné, 
protože jsi náš Otec, vždyť jsme 
dílo tvých rukou.“



Začneme první týden adventní a jako 
každý rok si připomínáme čekání na 
Zachránce, který nám bránu otevře do 
nebe. Jeho jméno je Ježíš a dnes nám 
říká: „Nespěte, bděte a buďte 
připraveni, protože přijdu. 
Nezapomeňte na svoji zahradu, na její 
krásu a na pokoj, který je v ní.“



Bděte, protože já jsem klíč ke ztracenému ráji.



2. třída a výše



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



V dnešním evangeliu jsme četli, 
že každý dostal nějakou práci. 
Dokážeš spojit obrázky podle 
toho, kdo s čím pracuje nebo 
co vyrábí? Víš, jak se které 
zaměstnání jmenuje?



Co pán domu 
nařídil 
vrátnému, když 
odjížděl na 
cesty?

1

Ježíš dnes opakuje 
3 krát jedno slovo. 
Které to je? 
A. Jděte   
B. Pojďte  
C. Bděte



Až Pán 
znenadání přijde, 
při čem nás 
nemá 
zastihnout?

2
Co je to advent? 
A. Už začínají 
Vánoce, je třeba 
zdobit stromeček   
B. Příprava na 
příchod Ježíše  
C. Čas, kdy si 
rozbalujeme dárky 
a přejeme si



Jak se jmenuje 
tento liturgický 
oděv a kdo ho 
nosí?

3

Co to je a co 
tomu chybí?
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