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30. 11. 2014 – 1. neděle adventní – cyklus B 

Čtení 
Iz 63,16b – 17, 19b; 64,2b - 7 
Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19 
1 Kor 1,3-9 
Mk 13,33-37 

Text evangelia 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to 

podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, 

každému jeho práci, a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, 

zdali navečer, nebo o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, 

jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" 

Slova k vysvětlení 
Učedník: člověk, který se učí od svého učitele, mistra 
Bdít: neusnout a být pozorný 
Kuropění: čas, kdy noc ustává a probouzí se den 
Znenadání: najednou 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Bůh dal lidem mnoho darů: krásný svět, manželovi manželku, svá přikázání, 
a také svého Syna. Jeho narození si budeme brzy připomínat o Vánocích. Jak se jmenuje Boží syn? 
Ježíš se narodil jako člověk a žil mezi námi. Když se vracel ke svému Otci, slíbil, že přijde znovu. 
V adventu na jeho druhý příchod čekáme a také o něj prosíme. Zpívají o tom starobylé písně pro 
ranní mše svaté v době adventní, kterým se říká roráty (pozn.: tyto písně pocházejí z doby Karla IV.). 
„Roráte“ znamená „rosu dejte“. Co to znamená? Co je tou „rosou“ a kdo ji má dát?  To nám napoví 
úvodní píseň, která začíná slovy: „Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním. A bude v onen 
den světlo velké, aleluja. Rosu dejte, nebesa, shůry a Spravedlivého dštěte oblakové.“ Kdo je ten 
Spravedlivý, který má sestoupit z nebe na zem podobně jako padá na zem déšť? Kdo je tím, o kterém 
se zpívá, že je velkým světlem? Je to Ježíš Kristus, Boží Syn, který znovu přijde mezi nás ve velké Boží 
slávě.  

Poselství textu o spáse: Ježíš odešel ke svému Otci již téměř před dvěma tisíci lety. Ale slíbil, že opět 
přijde. Když s ním žijeme ve spojení, hovoříme s ním v modlitbě, myslíme na něj, když se setkáváme 
při mši svaté …, určitě ho poznáme, až přijde, a můžeme se těšit na setkání s Ním. Tak, jako se každý 
rok těšíme v adventu na Vánoce, protože jejich atmosféra nám může dát zakusit radost ze setkání 
s naším Pánem. 

Souvislost s liturgií: Každou neděli se s Ježíšem setkáváme při mši svaté v podobě chleba a vína. 
Jeden z textů, kdy spolu s knězem vyznáváme „tajemství víry“, zní: „Kdykoliv jíme tento chléb, 
a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Ježíš Kristus znovu přijde mezi nás. Tehdy nastane 
poslední den na zemi. Ježíš měl tento den na mysli, když vyzýval své učedníky, aby byli bdělí, protože 
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ne každý tento den pozná. Myslíte si, že nesmíme vůbec spát? To asi ne, to by nám brzy došly síly. 
Kdo ale žije s Bohem každý den a děkuje mu za jeho dary, ten zná Ježíše. A určitě ho pozná, až 
podruhé přijde na zem mezi nás. 

3 – 6 let 
Ježíš své učedníky několikrát vyzývá k tomu, aby byli bdělí. Možná spočítáte, že se tam slovo „bděte“ 
opakuje čtyřikrát. Myslíš si, že Pán Ježíš opravdu chce, abychom vůbec nespali? To bychom byli brzy 
moc unavení. Co tedy Ježíš po nás chce? Abychom byli připravení, až mezi nás přijde. Nyní začínáme 
prožívat advent, to je dobu očekávání svátků Ježíšova příchodu na tento svět. Buďme bdělí a buďme 
pozorní k sobě navzájem. 

6 – 9 let 
Možná někdo z vás zažil skautský tábor a k němu neodmyslitelně patří noční hlídky. Čekáte, bdíte, nic 
se neděje a za chvíli vám možná přijde čas bdění docela dlouhý. Někdy vás snad napadlo, že byste si 
šli lehnout, stejně se nic zvláštního nejspíš nestane. Bdít však znamená také očekávat, připravovat se, 
těšit se… Na táboře se můžete těšit na předání hlídky někomu dalšímu, nebo na svítání, na nový 
den… Jako Ježíšovi učedníci se můžeme těšit na den, kdy On přijde a najde nás, jak bdíme. 

9 – 14 let 
V prvním čtení slyšíme Izraelity, jak volají k Hospodinu. Tyto události spadají do období, kdy se 
Izraelité vrátili z vyhnanství a potýkají se s různými těžkostmi obnovy své země a chrámu. Právě 
v těžkostech, které na ně doléhají, si Izraelité uvědomují, že se odvrátili od svého Boha. Nyní k němu 
volají, vyznávají svoji vinu, volají po Boží přítomnosti mezi nimi: „My hlína jsme… dílo tvé ruky jsme 
všichni!“ Ježíš pak v evangeliu nabádá učedníky k bdělosti; kdo je bdělý, něco očekává. Očekáváme 
život ve společenství s Bohem, podobně jako po něm volali Izraelité v Izajášově době? 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: adventní věnec, zpěvník Hosana zelená 

Sedneme si do kruhu, doprostřed položíme adventní věnec a zapálíme na něm první svíčku. 
Zazpíváme píseň č. 214 (zelená Hosana). Text opakujeme vícekrát, děti se postupně přidávají. Na 
závěr, než zhasneme svíci na adventním věnci, zůstaneme spolu chvíli v tichu. 

6 – 9 let 
Pomůcky: voskovky, pastelky, papíry 

S dětmi si zazpíváme úvodní slova rorátů: „Ejhle, Hospodin přijde, a všichni svatí jeho s ním. A bude 
v den onen světlo velké, aleluja.“ Zpěv těchto veršů můžeme třikrát zopakovat. Děti pak necháme 
kreslit a malovat na téma „světlo – Ježíš je Světlo“. 

9 – 14 let 
Pomůcky: karty z tvrdého papíru (20x20 cm), fixy, na A3 předepsaný text: „Intenzivně prožívat 
okamžik za okamžikem, to je tajemství, jak dobře prožít i ten okamžik, který bude poslední.“ (Pozn. 
Text je citací z promluvy vietnamského kardinála jménem F.X. Nguyen Van Thuan, 1928 – 2002.) 

Děti ozdobně ztvární tento text na připravené karty. 

 


