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07. 12. 2014 – 2. neděle adventní – cyklus B 

Čtení 
Iz 40,1-5.9-11 
Žl 85,9ab+10.11-12.13-14 
2 Petr 3,8-14 
Mk 1,1-8 

Text evangelia pro děti 
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izajáše: "Hle, já posílám svého posla 

před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu 

stezky!" Když Jan Křtitel vystoupil na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel 

k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a 

přitom vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami 

a medem divokých včel. (Jan) kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych 

se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem 

svatým.“ 

Slova k vysvětlení 
Evangelium: radostná zpráva o Božím jednání, 

které přináší spásu 

Prorok: člověk povolaný Bohem připomínat 

lidem Boží přísliby a život podle přikázání 

Hle, posílám: podívej, posílám 

Posel: poslaný, aby předal nějakou důležitou 

zprávu 

Poušť: neúrodná oblast s nedostatkem vody 

Stezka: cestička 

Pokání: jednání, při kterém člověk dává najevo 

lítost nad tím, co udělal a snaží se o nápravu 

Hřích: skutek, který člověka vzdálí od Boha 

(nebo člověka od člověka) 

Judský kraj: velká část území Izraele  

Jordán: řeka v Izraeli 

Vyznávat: přiznávat 

Kázat: hlásat 

Opánky: lehká obuv 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Naši předkové ve víře, kteří žili ještě před Ježíšovým narozením, očekávali 
Mesiáše. Nazývali ho různými jmény, také jako „Spravedlivého“, jak jsme o něm zpívali minulou 
neděli. Setkání se Spravedlivým vyžaduje, aby se také každý člověk očistil od všeho zlého a 
nespravedlivého, co v sobě cítil, co poznával ve svém jednání. Říkáme tomu „hřích“. Proto naši předci 
– Židé chodili za Janem Křtitelem, aby se vodou řeky Jordán očistili od hříchů. (Pozn. pro starší: Oni to 
tak dělávali na začátku každého nového roku při slavení svátku Jom Kipur – Den smíření). Kdo zná 
Ježíše, také ví, že nemůže nechat hřích, aby zůstával v jeho srdci. Ježíš nám v tom pomáhá 
významným způsobem. Jak, to nám napovídá poslední věta dnešního evangelia, kterou řekl Jan 
Křtitel: „Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým“. Co to znamená? 

Poselství textu o spáse: Ježíš, na jehož příchod čekáme, nám daroval Ducha Svatého. Skrze něj nám 
odpouští hříchy a chrání nás před hříchem, abychom mohli žít v neustálém spojení s ním a nic nás od 
něj neodloučilo ani při jeho druhém příchodu na svět. 
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Souvislost s liturgií: Na začátku mše svaté kněz vyzývá k úkonu kajícnosti. Připomínáme si, že 
potřebujeme Boží lásku a milosrdenství a prosíme o ně. Připravujeme se tak na slyšení Božího slova, 
na slavení Eucharistie a na přijetí Ježíše ve svatém přijímání. Připomeňme si tak dnes tato slova: „Byls 
poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. – Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad 
námi. – Sedíš po pravici Otcově a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Každá situace v našem životě je vhodná k setkání 
s Bohem. Když se nám daří, když se radujeme, ale právě tak se s Bohem můžeme setkat, když se nám 
něco nepodařilo nebo nás něco přivedlo k lítosti či smutku. Můžeme se s ním setkat i tehdy, když náš 
tíží hříchy, protože Ježíš uzdravuje hříšníky. 

3 – 6 let 
Bůh stvořil krásný svět. Co se ti na světě líbí, co máš rád/a? My o kráse Božího stvoření také zpíváme 
v adventních písních, zvaných roráty: „Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.“ 
A dále pak píseň pokračuje slovy, kterými Boha oslavujeme: „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako 
byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.“ 

6 – 9 let 
V rorátech zpíváme slova: „… rosu dejte, nebesa, shůry…“. Kdo je tou rosou? Dnes můžeme 
pokračovat v této adventní písni dále slovy: „…Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje 
obloha…“. Co je dílem Božích rukou? 

9 – 14 let 
Bůh touží po člověku a prostřednictvím všech darů nám dává znát svou lásku. Daruje nám v Ježíši sám 
sebe. To je největší dar přesahující všechny naše představy a přání. Člověk touží po Bohu, protože je 
stvořený k jeho obrazu. Je něco, co mně brání přijmout Boha? Jan Křtitel říká, že „přichází mocnější a 
ten bude křtít Duchem Svatým“. Duch Svatý je také darem od Boha; darem, který nás uvádí do 
společenství s Bohem. V prvním čtení slyšíme, jak Izraelský národ „ztratil“ Hospodinovy dary: 
svobodu, chrám, zaslíbenou zemi… Izaiáš však vyslovuje proroctví naděje a příslibu Hospodina, že 
přijde spása – záchrana. Izrael však ještě několik staletí čekal, než se Izaiášovo proroctví naplnilo. Jak 
byla naplněna naděje tohoto proroctví? 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: metalofon nebo xylofon a Orffovy nástroje (není nutná celá sada, můžeme vybrat 
z rytmických nástrojů např. triangl a jingle bells) 

Dětem zazpíváme část rorátů, o které jsme mluvili (viz výše). Postupně je učíme slova (alespoň 
prvních dvou veršů) a zapojujeme je do hry na jednoduché hudební nástroje. Nacvičenou část rorátů 
– po dohodě s knězem – můžeme prezentovat v některé části mše svaté. 

6 – 9 let 
Pomůcky: kreslící potřeby, papíry A4, modrý pruh látky, dřevěné kolíčky 

Děti mohou volně zpracovat téma „dílo Božích rukou, o kterém zvěstuje obloha“ a to formou kresby. 
Všechny dětské kresby za pomocí dřevěných kolíčků přichytíme k modrému pruhu látky, resp. pod 
něj (tj. pod oblohu). 

9 – 14 let 
Pomůcky: Hosana zelená 

Izaiášovo proroctví i slova Jana Křtitele o Ježíši – to vše můžeme opakovaně meditovat v písni „Do 
tvých starostí“, č. 53 v zelené Hosaně. 


