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3. adventná nedeľa „A“ 

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 
Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, 
poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si 
ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ 
Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo 
počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, 
malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú 
a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený 
je, kto sa na mne nepohorší.“ 

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť 
zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť 
vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo 
čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného 
do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné 
šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda 
čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím 
vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je 
napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla 
pred tvojou tvárou a on pripraví cestu 
pred tebou.‘ 
Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa 
narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako 
Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom 
kráľovstve menší, je väčší ako on.“  

Mt 11, 2-11 
 
Osemsmerovka s tajničkou: 

AMEN, BLAHOSLAVENÝ, CHROMÍ, 
DÁŽĎ, EVANJELIUM, GAUDETE, 
JAKUBOV LIST, JEŽIŠ KRISTUS, 
KALENDÁR, KOLENÁ, KRAĽOVAŤ, 
NAVEKY, NÁDHERA, POKOLENIE, 
POSILŇUJTE, POSOL, POČUJÚ, 
PRÍPRAVA, ROZKVITNE PÚŠŤ, ROĽNÍK, 
RUKY, RUŽOVÁ FARBA, SLOBODA, 
SPRAVODLIVOSŤ, TRSTINA, 
UPEVŇUJTE, VDOVA, VIETOR, 
VZCHOPTE SA, ČISTÍ, ŽALÁR, ŽENA 
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Priraďovačka: 
Slepí hlása evanjelium  
chromí  vidia  
malomocní sú  čistí 
hluchí  vstávajú 
mŕtvi  počujú  
chudobným sa chodia 
Dobrá sviatosť zmierenia: 

V tomto týždni si vykonaj dobrú „sv. spoveď“ – sviatosť zmierenia, ktorá obsahuje: 
1. Modlitba k Duchu Svätému 
2. Spytovanie svedomia – podľa spovedného zrkadla, hriechy si napíš na papier!!! 
3. Ľútosť a predsavzatie 
4. Vyznanie hriechov 
5. Zadosťučinenie 

Na tejto adventnej ceste nás Boh túži navštíviť a očakáva naše „áno“. 

Porozmýšľajme: „Aké „áno“ mám dnes povedať Bohu?“ 

Porozmýšľajme, urobí nám to dobre.  

A objavíme vo vnútri hlas Pána, Boha, ktorý nás o niečo žiada, o krok vpred.  

(Pápež František, 8.12.2016) 


