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Advent je v plném proudu. Dnes máme už druhou adventní neděli. A po všech těch strašidelných 

představách konce světa – kdy nás zachrání jedině naše pevné pouto s Ježíšem – jsme se dočkali 
krásných čtení o příchodu mocného Krále pokoje. Znovu slyšíme výzvy k tomu, abychom se obrátili 
a napravili. Ale s velikou nadějí, že je na co se těšit. Dávný prorok Izajáš předpovídá dobu 
spravedlnosti, kdy už nebude nikdo nikomu škodit. A Jan Křtitel volá k odložení všeho špatného a 
obrácení k dobru, protože Boží království už je blízko. Po dlouhém období čekání a touhy je konečně 
tady! Pojďme taky nachystat svoje srdce, aby do nich mohl přijít Ježíš – nespravedlivější Král, který 
přináší pokoj, odpuštění a lásku! 

Vaše Majka 
 
Okénko z nedělních čtení 
 
První čtení je úryvkem z knihy proroka Izajáše. Stovky let před narozením Pána Ježíše promlouval 

k lidem, aby se polepšili. Ale také přinesl proroctví o naději, že přijde spravedlivý král. Kdo se Boha 
nedrží, toho smete ze světa jen svým dechem. Chudé a slabé ale bude chránit. Nikdo už se nebude 
muset bát. Vlk a beránek budou bydlet spolu. Kráva a medvědice se budou společně pást. Malé dítě 
si bude hrát u díry jedovatého hada. Ale nikdo nebude nikomu škodit. Lidé ze všech národů budou to 
království a jeho krále hledat. 

V evangeliu se přesouváme o stovky let dál – do doby těsně před tím, než Ježíš začal chodit mezi 
lidmi a učit o Božím království. Potkáváme Jana Křtitele, který vystoupil jako poslední z proroků. 
Byl to Ježíšův příbuzný, jen o málo starší než Ježíš. Kázal u řeky Jordánu a vybízel lidi, aby napravili 
svoje životy, protože království nebeské je blízko. Byl oblečený v kůži z velblouda. Žil na poušti a 
jedl, co mu příroda dávala – kobylky a med divokých včel. Vypadal a choval se zvláštně i na tehdejší 
dobu. Ale lidé za ním chodili a poslouchali ho. A snažili se opravdu napravit. Na znamení svojí touhy 
umýt ze sebe všechno staré a špatné se nechávali Janem pokřtít – ponořit do řeky. Říkal jim: „Po mně 
přijde někdo mnohem mocnější. Někdo, komu nemám právo ani rozvázat řemínky na botách jako 
sluha. Ten přijde s mocí Ducha Božího a křtít vás nebude jen vodou, ale ohněm a Duchem Svatým. 
Připravte mu cestu, narovnejte stezky!“ 

 
Advent – čekání na příchod Pána Ježíše 
 
Období přípravy na svátky narození Pána Ježíše říkáme advent. Těšíme se a chytáme na Vánoce. 

Takovým adventem ale byla i celá dlouhá staletí, kdy lidé čekali na příchod slíbeného Zachránce – 
Mesiáše. Dávní proroci o něm mluvili. Lidé doufali, že se brzo dočkají. A čas plynul… Nakonec ale 
doopravdy přišel. Jen úplně jinak, než si všichni představovali. Místo bohatého dítěte v královském 
paláci se tiše narodilo chudé děťátko v betlémské stáji. Tenkrát přišel Ježíš k lidem poprvé. Znovu a 
znovu chce ale přicházet i do našich srdcí, do našich životů. Chce nám ukazovat, že nás má moc rád. 
A chce poznávat, že i my máme rádi Jeho. Na konci všech časů pak přijde ještě jednou, aby jako 
spravedlivý a mocný Král přinesl království pokoje, o kterém jsme dnes četli u proroka Izajáše. 
Takové, kde už nebude žádný strach, ani bolest, ani trápení. Kde už nikdo nebude nikomu ubližovat. 



 

Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Jan Křtitel lidi nabádal, aby narovnali a připravili cesty pro Zachránce, který přichází. Lidé se ho 

ptali, jak to mají udělat. Odpovídal jim: Dělte se s chudými o to, čeho máte dostatek. Svoji práci 
vykonávejte poctivě. Nikomu nepřilepšujte ani nepřihoršujte, buďte ke všem spravedliví. Nikomu 
neškoďte ani neubližujte. 

 
Rady Jana Křtitele jsou platné i dnes. Zkus se zamyslet, v čem můžeš svůj život vylepšit právě Ty. 

Někdy se můžeš rozdělit i o takové věci, jako je Tvůj čas, pozornost nebo úsměv – nestojí to žádné 
peníze, ale rozhodně se to počítá! Nakonec třeba zjistíš, že Tě to bude i bavit. Co třeba popovídat si 
s někým, na koho míváš málo času? Usmát se nebo promluvit na někoho, kdo se s nikým nekamarádí? 
Nebo zahrát si nějakou hru se sourozenci…? Zkus ale i ostatní Janovy rady – poctivost v práci, 
spravedlnost, nikomu neubližovat… Určitě přijdeš na spoustu způsobů, jak to udělat! Můžeš svoje 
návrhy třeba i napsat nebo nakreslit a přidat na nástěnku jako inspiraci pro ostatní. 

 
Nevíš, jak pozvat Pána Ježíše do svého srdce a do svého života? Radu najdeme na samém konci 

Bible, v poslední knize Zjevení svatého Jana, v poslední kapitole. Máme volat z celého srdce, ale 
úplně obyčejně: Přijď, Pane Ježíši! A Pán Ježíš v posledním verši celé Bible slibuje: Ano, přijdu brzo. 

 
V následujícím týdnu (8.12) budeme slavit jeden významný svátek – Slavnost Panny Marie, počaté 

bez poskvrny prvotního hříchu. Někdy se mu také říká zkráceně Neposkvrněné početí Panny Marie. 
Zní to složitě? Je to ale docela jednoduché. Od doby, kdy Adam a Eva v Ráji neposlechli Boží příkaz 
a Bůh je z Ráje vyhnal, všichni lidé se rodí s duší „ušpiněnou“ dědičným hříchem. Všichni máme 
sklon dělat špatné věci. Maria, kterou si Bůh vybral, že se stane matkou Božího Syna, se ale narodila 
úplně čistá a bez hříchu. Byla svatá od prvního okamžiku, kdy začala růst v břiše svojí maminky, 
svaté Anny. – Nezapomeň Pannu Marii v modlitbě hezky pozdravit! 

 
Nakonec Vás čeká omalovánka se svatým Janem Křtitelem u řeky Jordánu. Zkusíte nakreslit 

podobný obrázek taky sami? Těším se, až nějaký uvidím na nástěnce! 
 


