
3. neděle adventní

Cyklus B

Jan 1,6-8.19-28





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.



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 Jana

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







Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Když jsme ve tmě, je nám smutno, stýská se 
nám. Bůh však na nás nezapomíná. Posílá nám 
proroky, lidi, kterým dává možnost nahlédnout 
do jeho plánu a myšlenek.

Jeden z nich dnes říká: Já nejsem tím světlem, ale 
on bude tím světlem. Bude jako světlo, které 
přinese radostnou zprávu chudým, obváže ty, jimž 
puká srdce, přinese zajatým propuštění a svobodu 
uvězněným a spravedlnost pro všechny, kteří ji 
potřebují.



KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Jan Křtitel připravoval lidi na 
příchod Pána Ježíše. Na 
obrázcích vidíme, jak o Něm 
zrovna mluví. Dokážeš mezi 
obrázky najít 12 rozdílů?



2. třída a výše



Jakou odpověď 
dal Jan 
farizeům? Doplň 
větu: "Já jsem 
.........  volající 
.............
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Jan byl člověk 
poslaný   
A. od rodičů   
B. od Boha     
C. od Adama a Evy



Jan řekl: "Mezi 
vámi stojí ten, 
kterého vy 
neznáte. Já 
nejsem hoden 
rozvázat  
........................  
Doplň slova
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Jan přišel mezi 
lidi, jako    
A. král  
B. svědek    
C. pastýř



Jakou barvu 
ornátu může mít 
kněz o třetí 
neděli adventní?
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Jak také říkáme 
třetí neděli 
adventní?
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