2. adventná nedeľa B
JÁN KRSTITEĽ
Podľa Mk 1, 1 – 8
Nejaký čas predtým, než začal Pán Ježiš chodiť medzi ľudí a učiť ich, objavil
sa Ján Krstiteľ. Býval na púšti, nosil šaty z ťavej kože a živil sa kobylkami
a medom lesných včiel. Chodilo za ním veľa ľudí a on im hovoril, ako sa majú
pripraviť na príchod Pána Ježiša.

Ján Krstiteľ žil na púšti a postil sa.

2. adventná nedeľa B
Zamyslenie:
O kom bolo dnešné evanjelium? ............................................................................
Čo robil? ..................................................................................................................
Kde žil Ján Krstiteľ? .................................................................................................
Čo jedol? .................................................................................................................
Čo mal oblečené? ...................................................................................................
Prečo Ján Krstiteľ nežil radšej v paláci, nejedol samé dobroty a neobliekal sa do
krásnych šiat? Odpoveď nájdeš, keď správne odpovieš na nasledujúce otázky:
Kto bude silnejší: ten, čo každé ráno vstáva skôr a cvičí, alebo ten, kto vylihuje
v posteli, pokiaľ sa dá? ..................................................................
A kto bude krajší: ten, kto sa stále napcháva dobrotami, alebo ten, kto jedáva
zdravo a nemusí zjesť všetko, čo vidí? ...................................................................
A kto pripraví svoje srdiečko pre Pána Ježiša lepšie: ten, kto chce mať všetko
hneď pre seba, alebo ten, kto si dokáže niečo odriecť? ........................................
Kto teda chce u seba niečo zlepšiť, musí sa vedieť ovládať.
Záver: Aby sme sa čo najlepšie pripravili na príchod Pána Ježiša, mali by sme
sa ako Ján Krstiteľ občas niečoho zriecť.
1. Úloha pre Teba: Pomenuj, čo je na obrázku. Koľko sviečok už horí?
Čo to znamená?

2. Úloha pre Teba: Pamätáš si, aké evanjelium sme čítali na 1. adventnú nedeľu?
Doplň k 1. adventnej sviečke, k čomu nás Pán Ježiš vyzýval! Skús zistiť, aká
výzva sa nachádza v dnešnom evanjeliu 2. adventnej nedele a napíš ju k 2.
adventnej sviečke.

B_____!

3. Úloha pre Teba:
Ján Krstiteľ žil na púšti
a živil sa kobylkami
a medom lesných včiel.
Nájdi na obrázku
10 kobyliek a 7 včiel.

4. Úloha pre Teba: Pozri sa pozorne na obrázky a skús napísať, čo majú obidva
spoločné. Poradím ti (je to výzva Jána Krstiteľa z dnešného evanjelia). Ako
môžeš pripraviť cestu Pánovi Ježišovi Ty? .......................................................

.................................................................................................................................
5. Úloha pre Teba: Popíš obrázok, čo sa na ňom deje. Pomenuj osoby na
obrázku.

Meno a priezvisko: ……………………………………………………

Vek: .......
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