
   

cyklus B 

3. neděle adventní 

Dobré slovo vrací radost. (Př 12,25b) 

1. čtení  (Iz 61,1-2a.10-11) 

Duch Páně, Duch Hospodinův, je nade mnou, poslal mě 

zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká 

srdce, oznámit zajatým propuštění a svobodu uvězněným. 

Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi 

národy.  

Mezizpěv (Lk 1)  

Můj duch jásá v mém Bohu!  

2. čtení  (1 Sol 5, 16-24) 

Stále se radujte. Bez přestání se modlete. Ve všech 

životních podmínkách děkujte Bohu. Všecko zkoumejte, 

co je dobré, toho se držte. Ať si uchováte duši i tělo 

neposkv   rněné pro příchod našeho Pána. 

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst 
Aleluja. 
 
Evangelium (Jan 1,6-8.19-28)  

Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako 

svědek, aby všichni uvěřili. On sám nebyl tím světlem. 

Někteří se ho ptali: ,,Proč tedy křtíš, když nejsi ani 

Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?“ Jan jim řekl: ,,Já 

křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, 

který má přijít po mně.“  

 

 

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



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

mluví (je tam i jedno slovo úplně stejné) PŘIPRAVTE CESTU PÁNU 

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

máme dát na pokání a na srdci nám má ležet to, abychom žili svatě a zbožně. 

3. Napiš, co nosil na sobě Jan Křtitel a čím se živil. NOSIL VELBLOUDÍ SRST, 

KOŽENÝ PÁS A ŽIVIL SE KOBYLKAMI A MEDEM DIVOKÝCH VČEL 

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

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Kde se nacházel Jan Křtitel? B. na poušti 

2. Co dělali lidé, kteří přicházeli za Janem Křtitelem? B. dávali se pokřtít 

3. Jak se jmenuje maminka Ježíše? MARIE             

Starší 

1. Proč se lidé dávali křtít od Jana Křtitele? PROTOŽE VYZNÁVALI SV0 HŘÍCHY 

2. Jaká řeka protékala místem, kde Jan Křtitel křtil? JORDÁN 

3.   Kdo je na obrázku a koho je patronem?  SV. BARBORA 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Kam poslal duch Hospodinův proroka? 

_____________________________________________________________________ 

2. Napiš větu, která je shodná v 1. čtení a zpěvu před evangeliem. 

_____________________________________________________________________ 

3. Co si máme uchovat pro příchod Pána? 

_____________________________________________________________________ 

4. Jan byl poslaný od Boha. Přišel jako...., svědčil ........., avšak on sám nebyl....... 

_____________________________________________________________________ 

                                  

 

 

Souřadnice 

Hnojník: 49.6839386N, 18.5411036E 
Třanovice: 49.7092811N, 18.5337278E 

Komorní Lhotka: 49.6636656N, 18.5285419E 

 

Souřadnice stačí zadat do 

vyhledavače jakéhokoliv 

prohlížeče. Keška je 

k dispozici vždy od soboty 

8:00 hod ráno do páteční 

mše sv. večer ;-).  

 



HÁDANKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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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