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29. 11. 2015 – 1. neděle adventní – cyklus C 

Čtení 

Jer 33,14-16 – Žl 25,4-5ab.8-9.10+14 – 1 Sol 3,12 - 4,2 – Lk 21,25-28.34-36 

Text evangelia pro děti 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, 
bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) 
svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí 
a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše 
srdce nebyla zatížena [hříchem]. nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) 
nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se 
v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“ 

Slova k vysvětlení 

Syn člověka: Zvláštní výraz, který v Písmu svatém označuje významného člověka, který je mocný a silný.  
Tento titul vztahuje křesťanská tradice k Ježíši na základě výkladu knihy Daniel 7,13. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Dnešní text je velmi podobný tomu z 33. neděle v mezidobí. V první části čteme 
o znameních konce stvořeného světa, o hrůzách a úkazech, a také o slavném příchodu Syna člověka – s mocí 
a slávou. Druhá část Lukášova textu se věnuje tomu, co to znamená pro nás, kteří se hlásíme ke Kristu. 
Nebude třeba se bát, ale naopak v přímém postoji očekávat vykoupení. Opět je zde zdůrazněno, že nikdo neví, 
kdy tento den nastane, je třeba bdít a modlit se v každé době. Přimykat se ke Kristu a říkat ne hříchu.  
Zařazení tohoto evangelia na začátek doby adventní nám ukazuje souvislost prvního a druhého příchodu 
Božího Syna na svět. Připravujeme se na dobu vánoční, kdy oslavujeme první příchod – vtělení, a zároveň se 
neustále připravujeme na druhý příchod na konci stvořeného světa. 

Poselství textu o spáse: Bůh nám slibuje spásu – osvobození od bolesti a zla a pozvání do Božího společenství 
– na tento slib se můžeme spolehnout, neboť Bůh je svrchovaným vládcem nade vším. Spása je také darem, 
který nám však Bůh nemůže a nechce vnucovat. Je třeba ho svobodně přijmout, spolupracovat na něm. 

Souvislost s liturgií: Ačkoli žijeme v očekávání druhého příchodu Krista, každodenní život se nám může stát 
jakousi rutinou. Adventní doba, jako příprava na oslavu Kristova vtělení – narození, nám nabízí mnoho 
možností, jak prožívat očekávání. Liturgické texty nám zvěstují radostnou zprávu a vyzývají nás k obrácení – 
urovnání stezek. Symbolika adventního věnce připomíná Krista – Světlo, před kterým ustupují temnoty. 
Tradice ranních mariánských mší svatých (roráty) nese každodenní modlitbu. Květinová výzdoba i hudební 
doprovod liturgie jsou střídmé, podtrhují přípravný charakter na plnost radosti vánočních svátků. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Bděte a modlete se v každé době. Jak konkrétně uchopit 
tuto výzvu? Co nám umožní, abychom v době Ježíšova příchodu mohli se vztyčenou hlavou očekávat naše 
vykoupení? Co nás přivádí do stále bližšího společenství s Bohem a lidmi? Modlitba, skutky lásky, otevřenost 
ke smíření, … Je dobré si uvědomit, že vedle prvního příchodu (vtělení) a druhého příchodu na konci 
stvořeného světa můžeme hovořit i o tzv. třetím příchodu. Ježíš k nám přichází každý den, každý den nás zve 
do společenství s ním, vyzývá nás k obrácení a k lásce. V běhu dní však můžeme toto pozvání lehce 
přeslechnout. Doba adventní je zvláštní příležitostí zastavit se a věnovat mu pozornost. Advent je dobou naší 
přípravy – naší snahy, ale je rovněž a zejména dobou, kdy zaznívají Boží sliby (viz např. první čtení), věnujme 
pozornost obzvlášť jim, jsou naší nadějí a radostí. 

3 – 6 let (čteme jen modře označený text) 
Dnešní nedělí začala doba adventní, na adventním věnci jsme zapálili první svíčku. Čtyři neděle se budeme 
připravovat na svátky narození Pána Ježíše. Pán Ježíš nás v evangeliu vyzývá, abychom bděli a modlili se, 
abychom, až přijde, nebyli překvapení nebo vyděšení. Znamená to, že bychom neměli celý advent vůbec spát, 
ani si hrát, ale jenom se celý den modlit? To určitě ne. Co by to tedy mohlo znamenat? Adventní doba pro nás 
může být příležitostí naslouchat, učit se o Bohu a o Pánu Ježíši: Jaký je? Můžeme se na jeho příchod těšit? Co 
Pán Ježíš pro lidi dělá? Co Bůh lidem slibuje? Můžete např. poprosit rodiče nebo starší sourozence, aby vám 
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přečetli nějaké čtení z adventních dní nebo nedělí a povídali si s vámi o něm. Ráno a večer můžete Pánu Ježíši 
v modlitbě svěřit celý svůj den, děkovat mu a prosit ho. 

6 – 9 let 
Doba adventní je dobou očekávání a přípravy na Ježíšův příchod. Pokud si vzpomínáte na evangelia minulé 
a předminulé neděle, připomněli nám – podobně jako to dnešní –, že celý náš život je očekáváním toho, až 
Ježíš přijde na svět podruhé a ukáže se Boží království v celé své slávě. Zároveň víme, že je přítomné už na 
našem světě a spolu s Ježíšem můžeme na jeho rozšiřování spolupracovat každý den (vzájemná láska, pomoc, 
odpuštění) – Ježíš k nám chce přicházet každý den. Někdy se nám na to ale nedaří myslet, máme mnoho jiných 
radostí a starostí. Advent je tedy speciální dobou, kdy si můžeme naše očekávání Ježíšova příchodu více 
uvědomovat. V prvním adventním týdnu můžeme začít otázkami: Koho očekáváme? – Kdo je Ježíš? Těším se 
na jeho příchod? Proč? Jak se k lidem chová? Pomoci nám mohou texty adventního období. Poproste třeba 
rodiče, aby si s vámi četli některá evangelia, můžete společně s nimi objevovat, co a jak v nich Ježíš říká, co 
dělá apod. Nebo se společně pomodlete text nedělního žalmu, který mluví o velkých Božích činech a Boží péči 
o člověka. Ráno a večer můžete Ježíši nebo Bohu Otci v modlitbě svěřit celý svůj den, děkovat mu a prosit ho.  

9 – 14 let 
Možná si s kamarády nebo s rodiči někdy děláte legraci z již skoro letní vánoční nabídky v supermarketech. 
Budou nám obchodníci brzy hrát koledy celý rok? V životě kolem nás jakoby advent ani neexistoval. Dnešní 
evangelium – hned na začátku adventu – nám připomíná, že celý náš život je očekáváním druhého příchodu 
Ježíše Krista na svět. Jaký je jeho význam? Jak máme čekat? Ježíš nás vyzývá „Bděte a modlete se v každé 
době“. Může být pro nás těžké „být každý den připraven na setkání s Ježíšem“, snadno se ztratíme v radostech 
a starostech všedních dní. Advent je tedy speciální dobou, kdy nás liturgie církve zve k intenzivnímu prožívání 
tohoto očekávání. V prvním adventním týdnu můžeme začít otázkami: Koho očekáváme? – Kdo je Ježíš? Těším 
se na jeho příchod? Proč bych ho měl očekávat? Je pro mě důvodem k radosti? K objevování odpovědí na své 
otázky můžeme využít liturgické texty adventní doby, jsou totiž speciálně zaměřené na to, co Bůh lidem 
slibuje, jak se o ně stará, jak tato péče vypadá konkrétně v Ježíšově životě, apod. (Na tomto místě může 
katecheta dětem ukázat např. vyhledávání textů na http://www.liturgie.cz/lekcionar/, nebo s nimi zopakovat 
vyhledávání v Bibli a ukázat jim, kde najdou příslušné „souřadnice“ textů na daný den.) Můžeme si vybrat, zda 
budeme číst žalmy, první čtení, nebo evangelia. Nemusíme číst vše a každý den. Můžeme si také udělat 
zvláštní sešit na poznámky z četby nebo modlitby. 

Souhrnná poznámka: V zamyšlení doporučujeme dětem modlitbu a četbu Písma přes týden. Je dobré o tom 
předem promluvit s rodiči. Ukázat jim možnosti apod. Obecně platí, raději číst méně, ale intenzivněji 
(s modlitbou, s rozhovorem o textu), než se v rychlosti snažit přečíst co nejvíc textů. 

Aktivita 
Souhrnná poznámka: Aktivity jednotlivých adventních nedělí na sebe navazují. Dohromady vzniknou čtyři 
navazující plakáty. 

3 – 6 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis, nůžky, lepidlo, papíry odpovídajícího formátu pro každé dítě, 
pastelky, propiska, Hosana modrá 

Vysvětlíme dětem, že každou adventní neděli se budeme věnovat jedné otázce související s očekáváním 
vánoc. Ta dnešní zní: Koho očekáváme? Vyzveme děti, aby si zkusily vzpomenout, co o Pánu Ježíši vědí 
z evangelních příběhů. Vzpomenou si, komu Ježíš pomohl? Koho uzdravil? Někomu dal najíst? Co se stalo 
o velikonocích? (Zemřel za hříchy všech lidí, byl vzkříšen, …) Na náš první adventní obraz (papír A3 nebo lépe 
A2, dle počtu dětí) napíšeme nadpis Očekávání a každé dítě může namalovat obrázek z Ježíšova života 
(uzdravení, kříž, prázdný hrob, …), katecheta mu může pomoci propiskou napsat, o jakou scénu se jedná. 
Obrázky pak na obraz nalepíme. Na závěr můžeme zazpívat píseň Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen (č. 86). 

6 – 9 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis, nůžky, lepidlo, papíry odpovídajícího formátu pro každé dítě, 
pastelky, propisky, Hosana modrá 

Aktivita je podobná jako u nejmenších dětí. Tématem prvního obrazu je otázka Koho očekáváme? 
V návaznosti na zamyšlení vyzveme děti, aby na papír nakreslily nebo napsaly nějakou událost z Ježíšova 
života, která je pro ně důvodem k oslavě jeho příchodu. Pokud chtějí, mohou ztvárnit také zkušenost ze svého 
vlastního života nebo života rodiny apod., jak Bůh jedná/jednal v jejich prospěch. Papíry po té nalepíme na 

http://www.liturgie.cz/lekcionar/
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společný obraz s nadpisem Očekávání. V závěrečné modlitbě můžeme společně Ježíši poděkovat za jeho péči 
a poprosit ho, aby nás Duch Svatý učil stále více poznávat jeho lásku. Můžeme zazpívat píseň Den jak den 
(č. 42). 

9 – 14 let 
Pomůcky: velký papír (A3), fixy, nůžky, lepidlo, postava Ježíše na nalepení, text prvního čtení 
(http://www.liturgie.cz/lekcionar/), Hosana modrá 

I u nejstarších dětí je tématem prvního obrazu otázka Koho očekáváme? – Co Bůh svému lidu slibuje? Na tento 
první obraz nalepíme doprostřed postavu Ježíše a nadepíšeme ho Očekávání. Nejprve si společně přečteme 
první čtení – text z knihy proroka Jeremiáše o Božím slibu. Spolu s dětmi se zamyslíme, jaká slova se tu 
vztahují k Ježíši, co Bůh slibuje? Daná slova napíšeme na obraz (zákonitý výhonek; právo; spravedlnost; spása; 
bezpečí). Vyzveme děti k zamyšlení, která slova je na základě toho, co o Ježíši znají z evangelních příběhů, 
ještě napadají. Co lidem Ježíš přináší, co je důvodem k oslavě jeho příchodu? (Uzdravení, pokoj, odpuštění, 
vzkříšení …; pokud děti nereagují sami, můžeme je navést otázkami.) V závěrečné modlitbě můžeme poprosit 
Ducha Svatého, aby nám pomáhal Ježíše lépe znát. Můžeme zazpívat píseň Je stále přítomná (č. 79). 

Obrázek 

Ježíš 
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