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Připravte cestu Pánu! 
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2. neděle adventní cyklu B 

VOLÁNÍ NA POUŠTI 

Evangelium (Mk 1,1-8) 

Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám 

svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, 

vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal křest pokání, aby byly 

odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se 

od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a 

kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých včel. Kázal: „Za mnou už 

přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. 

Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

 

Naléhavé pozvání: Snahou o obrácení připravte příchod Zachránce, říká Jan. 

Naslouchání a poslání jsou hlavními tématy celého evangelia podle sv. Marka. Nový 

život a radost z následování Ježíše ve všem je znamením toho, že jsme poslechli výzvu 

Jana Křtitele. 

 

POROZUMĚNÍ 

Evangelium (řecky „euangelion“): toto slovo tehdy označovalo radostnou a potěšující 

zprávu, která svého adresáta naplňovala štěstím a dávala mu možnost účastnit se 

událostí, které mohly změnit jeho život.  

Hlas toho, kdo volá: vychází z pouště a zve lidi na cestu obrácení kvůli očekávanému 

bezprostřednímu příchodu Mesiáše. Zní z pouště, ale zasahuje všechny. 

Obrácení kvůli odpuštění: je to změna našeho chování, kterou vyjadřujeme naše 

rozhodnutí uskutečnit to.  

Rozvázat řemínky na obuvi: tehdy to byla činnost, kterou dělali jen otroci. 

 

PODNĚTY 

Obrátil jsem se k dětem s otázkou: „Co tento rok očekáváš?“ Všechny odpovědi 

směřovaly do budoucnosti. A přítomnost? Kde skončila jejich touha žít život naplno 

už dnes? Mluvme o příslibech začátku každého dobrodružství. Vzpomínám si na 

výkřik Jindřicha V. před bitvou: „Všechno je připraveno, když je připraveno srdce!“ 

Ve třinácti letech s životem před sebou není možné začínat s malým nadšením.  

Tento Advent jsme i my zaslechli pozvání: „Připravte cestu“, „připravte svá srdce“. 

Připravme se přijmout v sobě Ježíše. Nechme ho v sobě opravdu narodit. Jan nám 

ukazuje čtyři způsoby, jak připravit cestu Páně:  
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 Lidé chodili za Janem, aby slyšeli hlas Boží. Naslouchejme dnes evangeliu. 

 Lidé se nechávali křtít a vyznávali přitom hříchy. Advent je příhodný čas ke 

slavení svátosti smíření.  

 Jan radí, abychom se zbavili přílišné pohodlnosti. 

 Jan žije na poušti, daleko od hluku. Abychom slyšeli hlas Boží, zve nás k tomu, 

abychom si dopřáli trochu ticha.  

 

VÝZVA NA TÝDEN  

„Měli bychom být jako sklo. Sklo je tím více sklem, čím méně je vidět. Tak by to mělo 

být i s námi: měli bychom být pokorní, aby v nás mohli lidé vidět Ježíše.“ (Matka 

Tereza z Kalkaty)  

V tomto týdnu zkus trochu změnit směr a stát se víc pokorným a vstřícným. Vyber si 

prostředí, ve kterém to můžeš nacvičovat: změň své vztahy a uč se vytvářet o něco 

krásnější svět. 
 

 


