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14. 12. 2014 – 3. neděle adventní – cyklus B 

Čtení 
Iz 61,1-2a.10-11 

Žl 1,46-48a.48b-50.53-54 

1 Sol 5,16-24 

Jan 1,6-8.19-28 

Text evangelia pro děti 
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni 

uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. A toto je Janovo 

svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to 

a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten 

Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co 

říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cestu Pánu', jak řekl prorok 

Izaiáš." Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, 

ani ten Prorok?" Jan jim řekl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má 

přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku." To se stalo v Betánii na druhé straně 

Jordánu, kde Jan křtil. 

Slova k vysvětlení 
Svědek: člověk, který potvrdí, co viděl, že 

bylo řečeno nebo se stalo 

Uvěřit skrze něho: uvěřit díky jeho slovu  

a příkladu 

Židé z Jeruzaléma: lidé vyvoleného národa 

žijící ve městě Jeruzalém 

Kněží a levité: lidé, kteří pracovali a sloužili 

v chrámu 

Vyznat: říct pravdu 

Nezapřel: nelhal 

Prorok: člověk povolaný Bohem připomínat 

lidem Boží přísliby a život podle přikázání 

Posel: ten, kdo je poslaný sdělit důležitou 

zprávu 

Farizeové: lidé, kteří velmi puntičkářsky 

dodržovali nařízení Zákona a ústní tradici 

Opánky: lehká obuv 

Betánie: vesnice na západním břehu 

Jordánu 

Jordán: řeka v Izraeli 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Jan byl poslaný od Boha, přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni 

uvěřili skrze něho. Jak mohou lidé uvěřit? Co nám o tom říká Boží Slovo? „Bůh někoho pošle k lidem -  

poslaný přijde jako svědek - svědek svědčí o světle - lidé uvěří svědectví svědka“. Proč by mu měli 

věřit? Protože světlo pohlcuje tmu, a tedy strach a smutek, a přináší radost.  

Jak se to může stát? Kdo učinil první krok k tomu, aby lidé uvěřili v Boha? Sám Bůh. On posílá lidem 

svědky. Než se Ježíš narodil, byli těmito svědky především proroci. Lidé, kteří přijali Boží povolání a 

poslání svědčit o Boží lásce a věrnosti. Jan Křtitel byl posledním prorokem před narozením Ježíše. 



Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého pro přípravu dětí na bohoslužbu slova nebo 

jako podnět k homilii pro děti. Prosinec 2014.                                                                                                                         strana  2 

Ježíš sám vystupoval také jako prorok. O kom svědčil? O svém Otci, o jeho lásce k lidem. A nyní, když 

je Ježíš u Otce, kdo je svědkem, který svědčí o Ježíši jako o Světle pro náš život? Jsou to všichni, kdo 

přijali ve křtu Ducha Svatého a jsou naplněni jeho láskou. 

Poselství o spáse: Bůh poslal lidem Jana Křtitele, aby je připravil na příchod Ježíše Krista. Ježíš poslal 

lidem Ducha Svatého, jehož přijímáme ve křtu, abychom byli spojeni i s Otcem a Synem a žili v jejich 

lásce. Tak se i my můžeme stávat svědky, skrze které lidé poznají Ježíše Krista, až podruhé přijde a 

poznají tak pravou radost. 

Souvislost s liturgií: Ve vyznání víry (Credo) svoji pozornost zvlášť zaměříme na slova: „... Bůh z Boha, 

Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha...“  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Svědčit o „Světle“, tedy o Ježíši můžeme i my 

dnes. Věříme-li Bohu a žijeme-li v Jeho blízkosti a máme z toho radost, druhý člověk se bude ptát, 

z čeho ta radost pramení? A my mu můžeme vydat svědectví, že máme radost z víry v Ježíše, Světlo 

našeho života, s níž se nemusíme ničeho špatného bát.  

3 – 6 let 
Zažili jste chvíli, kdy kolem vás byla jen a jen tma tmoucí? Na horách na chatě, doma nečekaně 

vypnuli el. proud... Jaké byly vaše pocity? Zaradovali jste se, když se objevilo aspoň malé světýlko, 

když někdo zapálil svíčku, když se začalo rozednívat...? Jan Křtitel o Ježíši svědčí jako o Světle, které 

přijde na svět a zachrání všechny lidi od temnoty zla. 

6 – 9 let 
Jan Křtitel se tím, jak žil a co hlásal, stal známou osobností ve svém kraji. Chodili za ním obyčejní lidé, 

aby si poslechli jeho „proroctví“ o Světle, o Naději, o Tom, který přichází... Přicházeli však i 

jeruzalémští představení, kněží a levité, aby zjistili, kdo Jan Křtitel vlastně je. Byla to jistě důležitá 

postava pro všechny lidi. Když je někdo důležitý nebo nadaný, může se stát pyšným. Ne tak Jan 

Křtitel. On zůstal věrný Bohu a hlásal, že po něm přijde někdo důležitější, srv. „já mu nejsem hoden 

rozvázat řemínek u opánku...“ (v. 26, 27) 

9 – 14 let 
Dnešní 1. čtení je radostnou zvěstí: ohlašuje radost pro sklíčené, naději pro chudé, uzdravení pro 

zraněné, osvobození pro spoutané. Židé slavili každých padesát let „milostivé léto“, což znamenalo 

skutečnou naději pro otroky a pro běžný lid. Avšak slova proroka Izajáše přesahují vnější potřeby 

člověka. Bůh chce pomoci svému lidu a zachránit jeho nitro pro vztah lásky, podobně jako se nevěsta 

se ženichem sobě odevzdávají (srv. v. 10). Jan Křtitel byl poslaný, aby svědčil o Božím Synovi, který 

přichází, aby zachránil všechny lidi od zla hříchu na věky. 
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Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: větší obdélníkový formát papíru, prstové barvy nebo voskovky, žlutá papírová hvězda, 

lepidlo 

Děti pomocí prstových barev nanesou obtisk své dlaně na velký papír tak, aby ruce dětí směřovaly do 

pravého horního rohu. (Podobně toto ztvárníme kresbou pomocí voskovek, pokud barvy nemáme.) 

V horním rohu papíru, kam směřují ruce nás všech, nalepíme velkou žlutou hvězdu. 

6 – 9 let 
Pomůcky: tvrdé papíry A3, voskovky různě modrých odstínů, z novin vystřižená písmena (E, V, A, N, G, 

E, L, I, U, M), lepidlo, žlutá papírová hvězda 

Malíř, když chce věrně portrétovat nějakého člověka, musí si ho postavit do nejlepšího světla. Když je 

dílo hotové, každý obdivuje krásný obraz, malíř ustupuje do pozadí. Podobně to vidíme u Jana 

Křtitele. On dobře poznal, jaké je jeho velké poslání: připravit lidi na příchod Božího Syna a sám zůstat 

v pozadí všeho dění. 

S dětmi dnes zkusíme být opravdovými malíři, kteří „ve světle evangelia“ ztvární opravdové Světlo. 

Do spodní třetiny tvrdého papíru nanášíme voskovkami „vody Jordánu“, tj. různě modré vlny a vlnky 

řeky. Do vln vlepíme písmena tvořící slovo „evangelium“. Nad vodami Jordánu bude zářit žlutá 

hvězda. 

9 – 14 let 
Pomůcky: barevné papíry, bílé papíry, lepidlo 

„Ten, který má přijít“ se nám dává poznat různými způsoby. Evangelisté nám Božího Syna představují 

i díky některým titulům, kterými nám osobu Ježíše přibližují. První křesťané velmi často používali pro 

pojmenování Ježíše tyto tituly: „Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel“ Na to nám zůstala památka do 

dnešní doby v podobě symbolu ryby. Řecké slovo „ichthys“ je složeno z počátečních hlásek výše 

uvedených titulů a význam toho slova je právě „ryba“. 

Z barevných papírů vytrhejte malé čtverečky (asi velikosti článku prstu) a ty pak různě skládejte do 

mozaiky tvořící symbol „ryby“ a přilepte na bílý papír. 

Obrázek 
Duch Svatý nad vodami Jordánu 

 

 

 


