
3. neděle adventní

Cyklus C

Lk 3,10-18



Čtyři svíce adventní
2. Už zasvitla zase v tmách všedních dní zář 
druhé svíce adventní. Jít za lidmi
s láskou – to je náš cíl. Kéž by nás Bůh v tom 
posilnil.

R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám: /

: blízko, blízko je Pán :/.



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x





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.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Pán přijde, běžte mu naproti, on je 
kníže pokoje.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Duch Páně je nade mnou, poslal mě, 
abych přinesl chudým radostnou 

zvěst.



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







předškolní a 1. třída



V dnešním evangeliu mluvil 
Jan Křtitel o tom, že kdo má 
něco dvakrát, má se 
rozdělit s tím, kdo nemá 
nic. I na našem obrázku jsou 
některé věci dvakrát 
(hračky, oblečení,…). 
Najdeš, které to jsou? 



2. třída a výše



1. Jan Křtitel dnes v evangeliu radí. Co 
poradil vojákům?

2. Co si lidé mysleli o Janovi? Kdo je?

3. Jaký je význam jména Lucie a kdy 
slavíme sv. Lucii? 

4. Z jaké rodiny pocházela a kde žila sv. 
Lucie? 



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máma, já i 
děda.

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



Otevřete brány hradeb 

1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete 
brány hradeb srdcí svých, otevřete, aby mohl 
dál. Nechte všeho, nechte obav, starostí, 
připravujte cestu jeho království, připravujte 
cestu, aby vejít mohl slávy Král.

Ref.: To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu 
svou,To kvůli králi, králi, naprav každý cestu, cestu 
křivou, cestu zlou.



Otevřete brány hradeb 
2.  Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte 
klesající kolena, otevřete, aby mohl dál. Není 
doba k spánku, je čas nabrat sil, pominula noc a 
den se přiblížil, připravujte cestu, aby vejít mohl 
slávy Král.

Ref.: To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu 
svou,To kvůli králi, králi, naprav každý cestu, cestu 
křivou, cestu zlou.



Zpívej brzy už přijde Pán

Zpívej brzy už přijde Pán
Zpívej brzy už přijde Král.
Září na nebi znamení, přichází 
vykoupení. 
Modli se a miluj, modli se a služ, 
do konce vytrvej. 
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