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13. 12. 2015 – 3. neděle adventní – cyklus C 

Čtení 

Sof 3,14-18a – Iz 12,2-3.4bcd.5-6 – Flp 4,4-7 – Lk 3,10-18 

Text evangelia pro děti 

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo 
nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: 
„Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co 
máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se 
svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to 
říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánku. 
On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici 
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí 
a hlásal mu radostnou zvěst. 

Slova k vysvětlení 

žold: plat, který odstávali vojáci; opánek: sandál; plevy: slupky/obal, který jsou kolem zrnka obilí 

mlat, sýpka: mlat: místo, kde se z obilí mlácením oddělovala zrnka od slupek; sýpka: místo k uskladnění obilí 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Dnešní úryvek navazuje na předchozí neděli. Po Janově výzvě „Připravte cestu Páně“ 
se lidé ptají, jak konkrétně to mají udělat. Vidíme, že Jan dává jak obecné rady, tak rady konkrétním skupinám 
lidí do jejich životní situace. V druhé části svědčí Jan o Mesiáši, který má přijít po něm. Ačkoli mohou jeho 
slova znít hrozivě: „plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným“ na konci evangelia máme potvrzeno, že jde 
o součást radostné zvěsti. Opět je zde potvrzena Ježíšova svrchovaná vláda, vítězství nad veškerým zlem. 

Poselství textu o spáse: Jak bylo řečeno již minule, spása je darem od Boha, ale člověk je pozván ke 
spolupráci. Jsme vyzýváni, abychom zaujali konkrétní postoj, konali konkrétní činy. V druhé části textu se však 
pozornost znovu obrací od našich skutků k tomu nejmocnějšímu, k Bohu, k Ježíši Kristu: on nás bude křtít 
Duchem svatým a ohněm, v jeho rukou je všechna moc. Pokud na něco sami nestačíme, můžeme se na něj 
s jistotou spolehnout. Ostatně texty prvního čtení a žalmu jsou oslavou této Boží moci, Boží záchrany, 
vznešenosti a velkolepých činů, druhé čtení nás vybízí k této důvěře v Boha, jemuž máme předkládat všechny 
své potřeby v modlitbě. 

Souvislost s liturgií: Třetí neděle adventní se nazývá radostná, gaudete, podle prvního slova úvodní antifony 
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko. Vyjadřuje radost, že se oslava prvního Božího 
příchodu na svět již blíží. Téma radosti prostupuje mešními texty, hovoří o ní všechny texty bohoslužby slova, 
kde se objevuje jako reakce na zkušenost s Božím spásným působením. V kostele může být bohatší květinová 
výzdoba, než o jiných adventních nedělích. Kněz obléká růžový ornát, má-li ho k dispozici.  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Texty dnešní neděle nám mohou pomoci odpovědět na 
otázku: Jak konkrétně vypadá spása, jak se projevuje? Oslavují se totiž konkrétní Boží projevy spásy: Hospodin 
zrušil tvůj trest, Hospodin odstranil tvé nepřátele, Hospodin je uprostřed tebe, Hospodin je má síla 
a statečnost, Hospodin učinil velkolepé věci, apod. Dnešní neděle může být pozváním k meditaci Božích činů 
v dějinách Božího lidu a v našich osobních dějinách. Kdy Bůh jednal/jedná v můj prospěch? Z čeho se mohu 
radovat? Za co mohu Boha chválit? 

3 – 6 let (čteme jen modře označený text) 
V prvním adventním týdnu jsme mluvili o tom, jaký je Pán Ježíš, na kterého čekáme. Minule jsme věnovali 
pozornost přípravě na jeho příchod, přípravě jeho cesty do našeho srdce. V dnešních čteních jsme slyšeli, že 
setkání s Bohem a jeho mocnými činy přináší radost. (Katecheta může přečíst některé verše z žalmu o Božích 
činech.) Jak a kdy se můžeme s Bohem setkat my? (Ve mši svaté, v modlitbě, v setkání s druhými lidmi, 
v těžkých situacích, v situacích radostných apod.) Z čeho máme radost?  
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6 – 9 let 
Minulý týden jsme se zamýšleli nad našimi vztahy – cestami od jednoho k druhému. Když jsou upravené, 
v pořádku, snáze se na nich s druhými a s Bohem setkáváme.  Setkávání s těmi, kteří nás mají rádi, nám přináší 
radost. O radosti mluví všechny texty, které jsme dneska slyšeli. Slyšíme v ní radost těch, kteří se setkali 
s Bohem a jeho velkými činy: Bůh je zbavuje nepřátel, je jejich silou a statečností, je stále s nimi – uprostřed 
jejich společenství. Týkají se tyto texty také nás? Udělal pro vás Bůh něco konkrétního? Měli jste z toho 
radost?  

9 – 14 let 
Texty dnešní neděle svědčí o radosti lidí, pro které Bůh vykonal veliké věci: zbavil je nepřátel, je stále s nimi, je 
jejich silou a statečností. Minulý týden jsme se zamýšleli nad našimi vztahy – cestami od jednoho k druhému. 
Když jsou rovné, snáze se na nich s druhými setkáváme. Zažili jste nějaké radostné setkání? S druhými lidmi 
nebo s Ježíšem? Můžeme se ptát také do budoucnosti: Těšíte se na konečné setkání s Ježíšem? Znamená pro 
vás radostnou událost? Co říkáte na výzvy druhého čtení: Radujte se stále v Pánu! O nic nemějte starost! Ve 
všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě. Jak je chápete? Myslíte si, že je možné se jimi řídit 
v každodenním životě? Proč ano, proč ne?  

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

3 – 6 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis, nůžky, lepidlo, papíry pro každé dítě, papír pro katechetu, na 
který nakreslí symbol, pastelky, Hosana zelená 

Obraz 3. adventní neděle nadepíšeme Radost. Nejprve se společně s dětmi zamyslíme, co bychom mohli 
namalovat jako symbol radosti (sluníčko, srdce, noty, …), ten bude malovat katecheta. Každé dítě může 
namalovat obrázek nějaké situace, ze které má radost, za kterou by chtělo Pánu Ježíši poděkovat. Do středu 
obrazu pak nalepíme zvolený symbol a kolem něj obrázky dětí. V závěrečné modlitbě poděkujeme společně 
Pánu Ježíši za to, že můžeme v životě prožívat radost, že se o nás stará, a že se již blíží radostné oslavy jeho 
narození – jeho příchodu na svět. Můžeme zazpívat písničku Žalm 8 (Hospodine, Pane náš (č. 323). 

6 – 9 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis a na text žalmu; nůžky, lepidlo, papíry s textem žalmu pro každé 
dítě (dostupný např. zde: http://www.liturgie.cz/lekcionar/), menší papírek pro každé dítě, pastelky, propisky, 
fixy, Hosana zelená 

Tématem obrazu 3. adventní neděle je radost. Přemýšleli jsme o tom, jakou máme zkušenost s Boží péčí a zda 
z ní prožíváme radost. Rozdáme dětem text žalmu, který je hutným vyjádřením radosti Božího lidu nad tím, jak 
je Bůh mocný a silný. Vyzveme děti, aby si ho každý sám přečetl a označil verš, který ho nejvíce oslovuje, pod 
který „by se podepsal“. Tyto papíry s žalmy si děti vezmou domů a mohou je použít k vlastní modlitbě. Na jiný 
papír pak mohou napsat poděkování za to, z čeho mají ve svém životě radost, a na znamení radosti ho 
pastelkami ozdobit. Papíry nalepíme na obraz, do jehož středu katecheta velkým písmem napsal verše žalmu. 
Na konci závěrečné modlitby můžeme zazpívat píseň Můžeš mít radost, ve svém srdci (č. 148, m) nebo Dnes 
v srdci radost mám (č. 45). 

9 – 14 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis, text antifony a případné texty dětí;  papíry s textem žalmu pro 
každé dítě (dostupný např. zde: http://www.liturgie.cz/lekcionar/); propisky, tužky; Hosana zelená 

Na obraz dnešní neděle s tématem radost napíšeme verš vstupní antifony: Radujte se stále v Pánu, opakuji: 
Radujte se! Pán je blízko. V zamyšlení jsme uvažovali nad tím, zda je možné neustále se radovat. Co znamená 
radovat se v Pánu? Dnešní žalm je takovým příkladem radosti v Pánu: je to radost, jásavá oslava nad tím, co 
Bůh pro lidi koná. Rozdáme dětem text žalmu. Následující krok si mohou vybrat podle toho, co je jim bližší. 
Var. 1: Po přečtení žalmu se mohou zamyslet nad tím, jak Bůh jedná v jejich životě, a zkusit napsat svoji 
sloku/y takového radostného žalmu. Var. 2: Pokud nechtějí sami tvořit, mohou si označit verše, které je 
oslovují, a na okraj papíru následně připsat díky Bohu za to, co v jejich životě radostného koná. Kdo chce, 
může svůj verš nebo poděkování připsat na společný obraz pod slova antifony. Po závěrečné modlitbě 
můžeme zazpívat píseň Tobě patří chvála (č. 260). 

http://www.liturgie.cz/lekcionar/
http://www.liturgie.cz/lekcionar/
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Obrázek 

Radost ze setkání s Ježíšem 


