
  

cyklus B 

Slavnost Zjevení 

Páně 

Sešli své světlo, ať mě přivede k příbytku. (Ž 43,3) 

1. čtení  (Iz 60,1-6) 

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, Hospodinova velebnost září nad 

tebou. Rozhlédni se kolem a podívej se: všichni se 

shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové. 

Přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.   

ŽALM (Ž 72)  

 Budou se ti Hospodine, klanět všechny národy země.   

2. čtení  (Ef 3,2-3a.5-6)  

Nyní to bylo odhaleno, že totiž pohané mají stejná 

práva, že i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, 

když uvěří kázání evangelia.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu.  

Aleluja. 

 
Evangelium (Mt 2,1-12)  

Když se Ježíš narodil v Betlémě, přišli do 

Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je 

ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho 

hvězdu, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ A hle 

– hvězda, kterou jsme viděli na východě, šla před 

nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. 

Zaradovali se nevýslovnou radostí. Spatřili dítě 

s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se 

mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu: 

zlato, kadidlo a myrhu.   

 

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



HÁDANKA 
Kolik kilometrů byste museli ujít, kdybyste chtěli dojít z vašeho domova až do 

Betléma? 

 
 

Slavnost Křtu Páně 

Jsi studna vody živé. (Pís 4,15) 

1. čtení  (Iz 55,1-11) 

Vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez stříbra, pojďte, 

zásobte se zdarma. Poslouchejte, a naplní vás nový život! Jako déšť 

padá z nebe a svlažuje zem, tak se stane s mým slovem: nevrátí se ke 

mně bez účinku, ale vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.  

ŽALM (Iz 12)  

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy.   

2. čtení  (1 Jan 5,1-9)  
Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo 

miluje otce, miluje i toho, komu on dal život. Láska k Bohu záleží 

právě v tom, že zachováváme jeho přikázání.   

 



Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle Beránek Boží, který snímá 

hříchy světa.  

Aleluja.  

 
Evangelium (Mk 1,6-11)  

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Já jsem 

vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ V těch 

dnech přišel Ježíš a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.  Hned jak 

vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na 

něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi 

můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“  

   

HÁDANKA 
Srnka zabloudila. Hledá cestu k vodě. Pomůžete jí? Má se vydat doprava nebo doleva? 

 

 



Otázky z minula 
1. Co trápilo Abráma? Co měl Abrám spočítat? ŽE NEMÁ DĚTI, SPOČÍTAT HVĚZDY 

2. Ve 2. čtení v listu Židům se píše o víře Abraháma. Jak Abrahám uvažoval o víře, 

které opisuje tento list? BŮH MÁ DOST MOCI, ABY VZKŘÍSIL TŘEBAS I MRTVÉ. 

3. Evangelium dnes opisuje událost, kterou budeme ještě slavit v únoru. Jak se 

tato událost jmenuje a kdy ji slavíme? SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU, 2. 

ÚNORA 

4. Evangelium opisuje Simeona jako člověka spravedlivého a bohabojného. Co 

prohlásil, když vzal Ježíše do náruče? „PANE, MOJE OČI UVIDĚLY TVOU SPÁSU, 

VĚTLA K SLÁVĚ TVÉHO LIDU.“ 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Sv. Pavel v listu Efezanům píše o stejných právech pohanů. Jaké jsou? 

_____________________________________________________________________ 

2. Odkud přišli mudrci do Betléma a kdo jim ukázal cestu? 

_____________________________________________________________________ 

3. V 1. čtení ze svátku Křtu Páně: Co nás naplní, když budeme poslouchat? Co se 

stane s Hospodinovým slovem? 

_____________________________________________________________________ 

4. Všechna tři čtení ze svátku Křtu Páně spojuje jedno slovo. Je to věc, bez které 

není život. Co je to? 

_____________________________________________________________________ 
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