
2. neděle adventní

Cyklus B

Mk 1,1-8





Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl 
mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál 
jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak 
ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti 
zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala 
z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos 
to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu 
řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený 
mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a 
žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji 
mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. 

Gn 3,9-15.20



Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho 
patě." Člověk dal své ženě jméno Eva, neboť se stala matkou všech 
živých.

Gn 3,9-15.20



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože 
učinil podivuhodné věci.



Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil 
podivuhodné věci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice,

jeho svatého ramene.



Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil 
podivuhodné věci.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,

před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.

Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost

Izraelovu domu.



Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, protože učinil 
podivuhodné věci.

Všechny končiny země uzřely

spásu našeho Boha.

Jásejte Hospodinu, všechny země,

radujte se, plesejte a hrejte!





Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás 
zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme 
spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením 
světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze 
svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati 
za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála 
jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve 
svém milovaném (Synu). A skrze něho jsme se stali Božím 
majetkem, jak jsme k tomu byli předem určeni úradkem toho, 
který vše působí podle rozhodnutí své vůle. (Tak máme sloužit k 
tomu,) aby se šířila chvála o jeho božské velebnosti, my, kteří jsme 
už dříve kladli své naděje do Mesiáše. Ef 1,3-6.11-12



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



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





Od té doby jsme stále na cestě, která nás vede 
k Bohu. 

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

• Bůh nám posílá proroky, lidi, kterým dává možnost 
nahlédnou do svých myšlenek.

•PŘIPRAVTE CESTU PÁNU, VYROVNEJTE MU STEZKY!

•KAŽDÉ ÚDOLÍ AŤ SE ZVÝŠÍ A KAŽDÁ HORA A 
PAHOREK AŤ SE SNÍŽÍ! PŘIJDE V PLNÉ SÍLE, JAKO 
PASTÝŘ, KTERÝ SHROMAŽĎUJE SVÉ STÁDO. 



2. třída a výše



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Jan Křtitel žil na poušti a živil se 
kobylkami a medem divokých 
včel. Najdi na obrázku 10 
kobylek a 7 včel.



Proč se lidé 
dávali křtít od 
Jana Křtitele?

1

Kde se nacházel 
Jan Křtitel?   
A. v pralese   
B. na poušti    
C. na cestě do 
Jeruzaléma



Jaká řeka 
protékala 
místem, kde Jan 
Křtitel křtil?

2
Co dělali lidé, 
kteří přicházeli za 
Janem Křtitelem?  
A. hodovali a 
tancovali   
B. dávali se 
pokřtít   
C. odpočívali



Kdo je na 
obrázku a koho 
je patronem.

3

Jak se jmenuje 
maminka Ježíše?
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