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Evanjelium podľa MaEvanjelium podľa MaEvanjelium podľa MaEvanjelium podľa Markrkrkrka (Ma (Ma (Ma (Mkkkk    1111, , , , 1111    ––––    8888))))    
    
Začiatok evanjelia  Krista, Božieho Syna. 

Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví 

cestu. 

Hlas volajúceho na : ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ 

Ján bol na , krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 

Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje 

hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený . Jedával 

a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani 

zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude 

krstiť Duchom Svätým.“ 

*************************************************************************************** 

 Ježiš                      púšť                     opasok                kobylka      

*************************************************************************************** 

Dnešnú nedeľu zapaľujeme na adventnom venci druhú sviecu, lebo príchod Ježiša Krista 

– jeho narodenie – je už znova o kúsok bližšie. A všimol si si, akú farbu malo rúcho kňaza 

od minulej nedele? 

 

 

 



Evanjelium dnes opakuje slová jedného proroka, ktorý žil dávno predtým, než sa narodil 

Ježiš. Boh mu zjavil, že sa raz v malom judejskom meste narodí Kráľ, ktorý zachráni 

izraelský národ. A tento muž hlásal ľuďom okolo seba, aby sa na príchod nového Kráľa 

pripravovali. Meno proroka si pripomenieš, keď vyfarbíš všetky štvorce. 

 

 

************************************************************************************* 

Evanjelium ďalej hovorí o poslednom prorokovi – o Jánovi Krstiteľovi, ktorý žil 

v rovnakom čase ako Ježiš. Bol to nezvyčajný muž – žil na púšti, nosil odev z ťavej srsti 

a jedol kobylky a lesný med. Porátaj, koľko kobyliek, tiav a nádob s medom nájdeš na 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************** 

Máme pripraviť cestu Pánovi, vyrovnať mu chodníky. To znamená, že všetko nedobré 

a hrboľaté v našom živote máme vyrovnať. Máme sa polepšiť. Nakresli 5 rovných čiar. 
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