
33..  aaddvveennttnnáá  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 
Bol človek, 
ktorého poslal 
Boh, volal sa Ján. 
Prišiel ako svedok 
vydať svedectvo 
o svetle, aby skrze 
neho všetci uverili. 
On sám nebol 
svetlo, prišiel iba 
vydať svedectvo 
o svetle. A toto je 
Jánovo svedectvo: 
Keď Židia 
z Jeruzalema 
poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal 
a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda, „pýtali sa ho, „si 
Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu 
teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo 
hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte 
cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“ Tí vyslaní boli spomedzi 
farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani 
prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého 
nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok 
na obuvi.“ To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. 

Adventná výzva pápeža Františka 2017 
Musíme zaujať postoje miernosti a pokory, nezvyšovať 
hlas, ale počúvať a hovoriť s miernosťou, a takto 
pripravovať príchod nášho Pána, ktorý je tichý a pokorný 
srdcom (porov. Mt 11,29). Ďalej sa od nás žiada, aby sme 

odstránili všetky prekážky, ktoré vytvárame nášmu spojeniu s Pánom: 
«Čo je krivé, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. I zjaví sa Pánova 
sláva, a uvidí spoločne každé stvorenie, [že prehovorili Pánove ústa]» 
(porov. Iz 40,4-5). 
 

Predsavzatie: Splním výzvu pápeža Františka: nezvyšovať hlas, počúvať 
a hovoriť s miernosťou. 
Vyfarbi každý kúsok podľa: 
1 – červená 2 – žltá 3 – zelená 4 – svetlomodrá 5 – oranžová 6 – fialová 
7 - ružová 
Osemsmerovka 
s tajničkou: 
ADVENT, 
BOŽIA VÔĽA, 
DUCH PÁNA, 
DUŠA, FARIZEJI, 
HLAS, HLÁSAŤ, 
IZAIÁŠ, 
JERUZALEM, 
JÁN KRSTITEĽ, 
KRISTUS, KRST, 
KŇAZI, MESIÁŠ, 
OBUV, PLESÁ, 
PREPUSTENIE, 

PREPUSTIŤ, 
PROROK, PÚŠŤ, 

RADOSTNÁ ZVESŤ, 
RADOSŤ, RÚCHO, 

SKÚMAJTE, 
SLOBODA, TELO, 
VODA, VOLAŤ, 
VYKLÍČIŤ, VÄZNENÝ  
 


