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3. neděle adventní 
 
Když žil Jan Křtitel na poušti, chodilo za ním mnoho lidí. Ptali se ho: „Co máme dělat, 
aby se to Pánu Bohu líbilo?“ Jan Křtitel jim odpovídal: „Když budete mít něčeho 
dostatek, rozdělte se s tím, kdo má málo. Kdo má dvoje šaty, ať dá jedny tomu, kdo 
nemá žádné. Kdo má dost jídla, ať se rozdělí s tím, kdo nemá co jíst.“ Všichni plňte 
dobře své povinnosti a nedělejte nic špatného.“ 

Všichni lidé Jana Křtitele poslouchali a přemýšleli, jestli on není Pán Ježíš. Jan Křtitel 
jim na to ale říkal: „Já nejsem Pán Ježíš. Já mu pouze připravuji cestu. Pán Ježíš bude 
mnohem mocnější, než jsem já.“ 

O Janu Křtiteli jsme slyšeli už 
minulý týden. Byl to takový 
zvláštní člověk, který žil na 
poušti. Lidem to připadalo 
zajímavé a chodili se na něho 
podívat. A Jan Křtitel jim říkal, 
že se něco stane, že má přijít 
Pán Ježíš. To bylo pro lidi ještě 
zajímavější. Pán Ježíš – to byl 
někdo, na koho moc čekali. Pán 
Ježíš je měl všechny zachránit. 
Ptali se tedy Jana Křtitele, co 
mají dělat, aby se na příchod Pána Ježíše připravili.  

I my se teď na něco chystáme. Čekáme na Vánoce, kdy si 
připomínáme narození Pána Ježíše. Jan Křtitel lidem říkal, že se mají 
rozdělit, nedělat špatné věci, dobře plnit své povinnosti… My také 

chceme, aby naše srdíčko bylo připravené pro Pána Ježíše. Proto se i my 
budeme snažit žít tak, jak říkal Jan Křtitel. 

 
(správná odpověď z minulého čísla – adventními barvami jsou fialová a růžová, 
zapalujeme postupně čtyři svíčky, protože jsou čtyři adventní neděle)  
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Jan Křtitel připravoval lidi na příchod Pána Ježíše. Přicházeli za ním na poušť a on 
jim říkal, jak se mají chovat, aby jejich srdce byla čistá. U šipky začíná správná 
cesta k Janu Křtiteli, zkus ji najít. Jana Křtitele vybarvi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoce se stále rychleji blíží a naše čekání na ně se krátí. Dnešní neděle má zvláštní 
název, víš jaký? A jaká barva k této neděli patří? 
 


