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2. neděle adventní 
 

Když bydlel Pán Ježíš ještě v Nazaretě s Pannou Marií a svatým Josefem, žil na poušti 
Jan Křtitel. Jednou mu Pán Bůh řekl, aby šel k lidem a křtil je.  

 
Jan Křtitel tedy šel do celého okolí  
a mluvil o tom, že se lidé mají vrátit 
k Pánu Bohu. Mají přestat dělat 
špatné věci a snažit se žít tak, jak si 
přeje Pán Bůh.  
 
Říkal jim: „Už brzy přijde Pán Ježíš. 
Dobře se připravte! Napravte 
všechno, co je ve vašem životě 
špatné, srovnejte všechno, co je 
křivé. Co je hrbolaté, ať se uhladí. 
Aby vaše cesta vedla rovnou k Pánu 
Bohu!“ 
 
Jan Křtitel žil na poušti velice 

skromně, byl oblečený ve velbloudí kůži, jedl kobylky a med divokých včel. Moc 
pohodlné to asi nebylo, ale on dobře věděl, proč to dělá. Co myslíš, kdo bude silnější, 
ten kdo každé ráno vstává o chvíli dřív a cvičí, nebo ten, kdo vylehává v posteli, dokud 
to jde? A kdo bude krásnější: ten, kdo se pořád cpe dobrotami, nebo ten, kdo jí 
zdravě a nemusí sníst všechno, co vidí? Ano, silnější bude ten, kdo si ráno přivstane,  
a krásnější ten, kdo jí zdravě. A kdo bude lépe připraven na příchod Pána Ježíše? 
Určitě ten, kdo se obrátí, očistí své srdce od hříchu, ten, kdo se umí ovládnout a něco 
si odřekne. Adventní doba je čas, kdy se máme více soustředit na to, 
abychom dělali to, co po nás Pán Ježíš chce. A jestli se nám něco 
změnit k lepšímu nedaří, poprosme Pána Boha o pomoc. 
 

(správná odpověď z minulého čísla – nezaspi, dívej se kolem 
sebe, buď pozorný, modli se, soustřeď se) 
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Najdi od každého druhu stejné svíčky. Ty, které najdeš přesně čtyři, vybarvi 
adventními barvami. Víš, které barvy to jsou a proč jsou adventní svíčky čtyři? 
Ostatní zapálené svíčky vybarvi svojí oblíbenou barvou. Nezapálené svíčky nech 
nevybarvené. 
 
 
 
 
 


