
2. neděle adventní

Cyklus C

Lk 3,1-6



Pane, smiluj se :/

Kriste,  smiluj se:/

Pane, smiluj se :/



Sláva na výsostech Bohu - Gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti
díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože,
nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane,
jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože,
Beránku Boží, Synu Otce.



Sláva na výsostech Bohu - Gloria

Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad
námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše
prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj
se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný
jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se
svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.





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. 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, neboť učinil 
podivuhodné věci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice,

jeho svatého ramene.



Odp: Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť 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, neboť 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 2. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s 
tebou, požehnaná tys mezi ženami.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 
stezky! Každý člověk uzří Boží slávu.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

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





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Kdo je dnešní rádce?

Na koho se odkazuje?

Vyrovnejte cesty Pánu, zasypte propasti,
srovnejte pahorky, napřimte křivé, srovnej co je
hrbolaté.

Co můžeme srovnat?



Věřím v jednoho Boha - Credo

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele 
nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím 
v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna 
Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z 
Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, 
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze 
něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši 
spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo 
z Marie Panny a stal se člověkem. 



Věřím v jednoho Boha - Credo

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta 
byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z 
mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, 
sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve 
slávě soudit živé i mrtvé a jeho království 
bude bez konce.



Věřím v jednoho Boha - Credo

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, 
který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je 
zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy 
proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, 
apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na 
odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých 
a život budoucího věku. Amen.



předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu mluvil 
Jan Křtitel o cestě. Na cestu 
se připravuje i Honzík. 
Poradíš mu, co si má s 
sebou zabalit?



2. třída a výše



1. Co uslyšel Jan, když byl na poušti?

2. Když pak Jan přišel k Jordánu co hlásal?

3. Jak zněla věta, kterou Jan řekl podle 
proroka Izaiáše? 

4. Doplň větu: „Každé údolí, ať je……, 
každá hora a pahorek…..
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