
 

cyklus B 

2. neděle adventní 

Poznávej Hospodina na všech svých cestách, 

on sám napřímí tvé stezky. (Př 3,6) 

1. čtení  (Iz 40,1-5.9-11) 

Těšte můj národ, praví váš Bůh, neboť je odčiněna jeho vina. 

Na stepi připravte Hospodinovi cestu. Co je kopcovité, ať je 

nížinou, co je hrbolaté, ať je rovinou! Zjeví se Hospodinova 

velebnost. Mocně pozvedni svůj hlas, nahlas řekni: ,,Hle, Pán, 

Hospodin, přichází v síle. Jako pastýř pase své stádo, ve svém 

klínu beránky nese, ovce s mláďaty pomalu vede.“   

Žalm (Ž 85)  

Pane, ukaž nám své milosrdenství.  

2. čtení  (2 Petr 3, 8-14) 

Pro Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den. 

Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil, ale je k vám shovívavý, 

protože nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni 

dali na pokání. Den Páně však přijde a země a všecko na ní bude 

souzeno. Proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a zbožně.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří 
Boží spásu. 
Aleluja. 
Evangelium (Mk 13,33-37)  

Začátek evangelia podle Marka a Ježíši Kristu, Synu Božím: Je 

psáno u proroka Izaiáše: ,,Připravte cestu Pánu, vyrovnejte 

mu stezky!“ Když Jan vystoupil na poušti, všichni jeruzalemští 

obyvatelé dávali se od něho křtít a přitom vyznávali své 

hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. 

Živil se kobylkami a medem divokých včel. Jan kázal: ,,Za mnou už přichází mocnější, než 

jsem já; já jsem vás křtil vodou, ale on vás bud křtít Duchem Svatým.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Které věty v 1. čtení jsou stejné. Opiš je. TY HOSPODINE, JSI NÁŠ OTEC 
2. Proč podle žalmisty má Pán přijít? ABY NÁS VYSVOBODIL 

3. Ve 2. čtení sv. Pavel píše, že Bůh je věrný a povolal nás k tomu, abychom měli 

společenství s jeho Synem 

4. V evangeliu slyšíme proč máme být bdělí. Napiš 3 důvody. NEVÍME, KDY PŘIJDE 

POSLEDNÍ DEN, KDY PŘIJDE PÁN DOMU A ABY NÁS NEZASTIHL, JAK SPÍME 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Ježíš dnes opakuje 3 krát jedno slovo. Které to je? C. Bděte 

2. Co je to advent? B. Příprava na příchod Ježíše 

3. Co to je a co tomu chybí?             ADVENTNÍ VĚNEC, SVÍCE                   

Starší 

1. Co pán domu nařídil vrátnému, když odjížděl na cesty? ABY BDĚL 

2. Až Pán znenadání přijde, při čem nás nemá zastihnout? ABYCHOM NESPALI 

3.   Jak se jmenuje tento liturgický oděv a kdo ho nosí?                  ALBA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. První čtení a evangelium jsou dnes v něčem podobné. Napiš větu, která o tom 

mluví (je tam i jedno slovo úplně stejné) 

_____________________________________________________________________ 

2. Sv. Petr v 2. listu nám připomíná, že Pán nechce, aby někdo zahynul, proto se 

máme dát na ........ a na srdci nám má ležet to, abychom......... 

_____________________________________________________________________ 

3. Napiš co nosil na sobě Jan Křtitel a čím se živil. 

_____________________________________________________________________ 

4. Jan kázal: "za mnou přichází mocnější..." Koho měl na mysli? 

_____________________________________________________________________ 

                                  

 

 

Souřadnice 

Hnojník: 49.6828606N, 18.5412875E 
Třanovice: 49.7106231N, 18.5316408E 

Komorní Lhotka: 49.6555533N, 18.5277203E 

 

Souřadnice stačí zadat do 

vyhledavače jakéhokoliv 

prohlížeče. Keška je 

k dispozici vždy od soboty 

8:00 hod ráno do páteční 

mše sv. večer ;-).  

 



HÁDANKA 
Jan Křtitel se na poušti živil jen jídly, které Hospodin dovolil, protože chtěl plnit vůli 

Boha i v maličkostech. Najděte na obrázků pět pokrmů, které jsou Hospodinem 

dovoleny (říká se jim košer jídla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017 
Milý poutníku, uběhl nám rok a před námi je advent, kde se chceme připravit na vánoční 
svátky. Letos nás povede téma ,,Otevřete brány své klenby aneb advent cache 2017“ 

Co bude tvým cílem? 
Tvým cílem je si koupit klíč, kterým si otevřeš bránu do ráje. Tento klíč nebude jen tak 
zadarmo. Musíš ho za něco koupit. K tomu potřebuješ suroviny, které se smění na pytlík 
zlaťáků. Za ty zlaťáky se bude kupovat zlatý klíč od brány. Níže je tabulka, kde jsou 
uvedeny suroviny, které budeš sbírat a jak jej můžeš měnit. Také si všimneš, že si můžeš 
pořídit kartu výměnného obchodu. Tvůj účet a banka bude umístěná na tabuli vzadu 
v kapli sv. Kryštofa. Podmínkou je, že za jeden týden musíš koupit minimálně dva pytlíky. 
Jinak ti banka odebere náhodně polovinu surovin. Vždy se to stane po páteční mši sv. Tak 
si dávej na to pozor! Je mnoho možnosti jak získat suroviny;-).  



Klíč od brány 
 

Pytlík 
 

Suroviny 
 

Pytlík = 50 zlaťáků  
 

Klíč od brány  800 zlaťáků => 16 pytlíků 

Výměnný obchod 4:1 
např:                        

Koupě karty výměnného 
obchodu 3:1  

Koupě karty výměnného 
obchodu 2:1  

Za co dostaneš suroviny? 
Suroviny dostaneš za účast na mši sv., za ministrantování a zpěv ve scholičce při mši sv.   
a setkání, za provedení úkolů, které nalezneš na kešce a za zpracování pracovního listu. 
Níže je tabulka, kde zjistíš, co můžeš získat.  

Nedělní a páteční mše sv. 
 

Mše sv. přes týden 
 

Růženec (desátek) v kostele před 
mší sv.  
Ministrantování na mši sv. (kluk) 
a ministrantská schůzka  
Zpívání ve scholičce při mši sv. a 
zkouška zpěvu  
Úkol z kešky a pracovní list dle možnosti 
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