3. adventná nedeľa B
KOHO OHLASUJE JÁN KRSTITEĽ
Podľa Jn 1, 6 – 8.19 – 28

Ján Krstiteľ rozprával ľuďom o tom, že má prísť Pán Ježiš. Všetkých, čo ho
počúvali, krstil, pretože chceli zmeniť svoj život.
Raz za ním prišli
farizeji
z Jeruzalema
a opýtali sa ho: „Kto si?
Si Mesiáš, ten, ktorý nás
má zachrániť?“ On im
odpovedal: „Nie, ja nie
som Mesiáš.“ Opýtali sa
ho opäť: „A kto si teda?
Si Eliáš? Alebo niektorý
prorok?“ Ján Krstiteľ im
opäť odpovedal: „Nie.
Ja som ten,
kto
pripravuje cestu Pánovi
Ježišovi. On príde po
mne. On je oveľa väčší
a mocnejší ako ja.“

Ján Krstiteľ pripravoval cestu pre Pána Ježiša

3. adventná nedeľa B
Zamyslenie:
O kom bolo dnešné evanjelium? ……………………………………………………………………….
Čo robil? …………………………………………………………………………………………………………….
Kto ešte prišiel za Jánom Krstiteľom? …………………………………………………………………
Načo prišli za Jánom? ………………………………………………………………………………………….
Čo im Ján odpovedal? …………………………………………………………………………………………
Áno, to bola jeho úloha. Ján Krstiteľ sa nesnažil ukazovať, aký je sám dobrý. Veď
sám povedal, že nie je ani Mesiáš, ani prorok.
Čo je našou úlohou, hlavne teraz v advente? ………………………………………………………
Akým spôsobom?.....................................................................................................
Áno. Zapamätáme si, že to všetko nerobíme preto, aby sme druhým ukázali, že
sme dobrí, ale že to robíme pre Pána Ježiša.
Záver: Budeme plniť svoje adventné predsavzatia z lásky k Pánovi Ježišovi.
1. Úloha pre Teba: Koľko sviec už horí na adventnom venci? ..............................
Akej farby mal (mohol ešte mať) dnes pán farár omšové rúcho? .........................
Ako nazývame dnešnú adventnú nedeľu? .............................................................
Bdejte!

Pripravujte cestu!

Vymysli heslo pre
tretiu adventnú sviecu!

......

2. Úloha pre teba: Čo robil Ján Krstiteľ s ľuďmi, ktorí ho prišli počúvať? Doplň
výpovede podľa evanjelia.
Obrázky vymaľuj.

3. Úloha pre teba:
Ján Krstiteľ
pripravoval
ľudí na
príchod
Pána Ježiša.
Na
obrázkoch
vidíme, ako
o ňom
práve
hovorí.
Dokážeš
nájsť 12
rozdielov
medzi
obrázkami?

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

Vek: .......
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