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2. neděle adventní  

 
Jan Křtitel, syn Alžběty a Zachariáše, byl Bohem povolán, aby se stal předchůdcem 
Ježíše a připravil mu cestu. Proto kázal lidem v poušti u Jordánu. Žil velmi odříkavým 
životem. Jeho slova byla působivá a lidé si ho přicházeli poslechnout. Vyznávali hříchy, 
činili pokání a Jan je na znamení očištění křtil v proudu řeky Jordán. 

 
Hlásal lidem, že Mesiáš, Spasitel,  
je blízko. Volal:  „Připravte cesty Pánu!“ 
Vyznal, že on sám není Mesiáš, dokonce 
ani není hoden mu rozvázat řemínky u 
obuvi. „Já vás křtím vodou. On vás bude 
křtít Duchem svatým a ohněm!“ 
 

Advent je čas očekávání. Čekáme na Vánoce, abychom si připomněli Ježíšovo narození. 
Slavíme, že se Boží Syn stal člověkem. Bůh nám tím ukázal, že nás má moc rád a chce 
nám být blízko. Advent je čas, kdy můžeme také my druhým ukázat, že být spolu je 
radost. Můžeš zkusit každý den někomu udělat malou radost. Uvidíš, že ti to přinese 
radost také. A co můžeš udělat? Pomodlit se s někým, nebo na něj v modlitbě myslet, 
pomáhat při uklízení, něco někomu vysvětlit, něco s někým podniknout, někoho 
navštívit, pozorně poslouchat, když někdo něco vypráví, někoho rozesmát … 
 

V těchto dnech se připravujeme na to, abychom Vánoce  
prožili co nejkrásněji, tedy aby naše srdce bylo připraveno na 
narození Ježíška. Být připravený ale neznamená  

všechno stihnout, ale udělat si čas – na Pána Boha a naše 
blízké. 

 
   (správná odpověď z minulého čísla – Máme být  
připraveni na příchod Pána Ježíše) 
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Během adventu se připravujeme na příchod Pána Ježíše. Některá slova nám na cestě 
k Pánu Ježíši pomáhají, některá ne. Ta správná hezky vybarvi. 
 

        

      odpustit                                   vyvolávat hádky 

 

   

 

posmívat se 

                                                usmívat se  

  dělit se 

                                pomáhat 

   

   neomlouvat se 

            nevzdávat to 

  

 

usmířit se   hádat se 

 

 

 

 

          být tvrdohlavý 

 

            urážet druhé 

 

 

 

 

 

 


