
4. neděle adventní

Cyklus B

Lk 1,26-38





Čtení z první knihy Samuelovy.

Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do 
Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou měřicí 
mouky a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a 
přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: "Prosím, můj pane, jako že 
jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila 
se k Hospodinu. Za tohoto chlapce jsem se modlila, a Hospodin 
vyslyšel mou žádost, jak jsem ho prosila. A proto také já ho 
odevzdávám Hospodinu na všechny dny, po které bude živ - je 
odevzdaný Hospodinu." I klaněli se tam Hospodinu.

Iz 48,17-19



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.



Odp: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Mé srdce mé jásá v Pánu,

ve svém Bohu jsem nabyla vážnosti.

Směle otvírám ústa proti svým nepřátelům,

protože se raduji z tvé pomoci.



Odp: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Luky se lámou silákům,

slabí však nabývají odhodlání.

Sytí hledají práci jen za chléb, 

Hladovějící však ustávají v lopotě.



Odp: Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli.

Pán ochuzuje i obohacuje, ponižuje i povyšuje.

Chudáka z prachu pozvedá, nuzného vyprošťuje z 
bláta. 

Aby ho posadil mezi knížata a vykázal mu čestné 
místo.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Lukáše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi







Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





KVÍZ pro předškolní a 1. třídu



Když se má narodit miminko, je 
třeba připravit mnoho věcí. 
Najdeš v pokoji kolébku, 
plenku, chrastítko, dudlík a 
lahev s dudlíkem?



2. třída a výše



Kde se nachází 
městečko 
Nazaret?
A. V Judsku 
B. V Galileji
C. V Samaří

1

Jak se jmenoval 
anděl, který 
pozdravil Marii?



Jak Maria 
odpověděla 
andělovi? 

2

Jak se jmenovala 
příbuzná - teta, 
kterou Maria 
navštívila?



„Andělovo 
pozdravení” Tak 
se jmenuje jedna 
ze známých 
modliteb. Jakými 
slovy začíná? 

3

Betlém je město 
nebo stavení?
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