
  

cyklus B 

4. neděle 

adventní 

Vše, co má dech, ať chválí Hospodina . (Ž 150,6) 

1. čtení  (2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16) 

Král david pravil proroku Nátanovi: ,,Podívej se, já 

bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá 

uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: 

,,Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť 

Hospodin je s tebou.“ Tu noc se ozvalo Hospodinovo 

slovo k služebníku Davidovi: ,,Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych 

bydlel? Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Tvůj dům a tvé království potrvá 

přede mnou navěky.“  

ŽALM (Ž 89)  

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.  

2. čtení  (1 Kor 1,3-9) 

Žijte podle evangelia a podle kázání o Ježíši 

Kristu. Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na 

věčné věky.  

Zpěv před evangeliem  

Aleluja. 
Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. 
Aleluja. 
 
Evangelium (Mk 13,33-37)  

Anděl Gabriel byl poslán k panně zasnoubené 

s mužem jménem Josef z Davidova rodu. Ta 

panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a 

řekl: ,,Buď zdráva, milosti plná! Pán s tebou! Počneš a porodíš syna a 

dáš mu jméno Ježíš. Pán mu dá trůn jeho předka Davida. Bude 

kralovat navěky a jeho království nebude mít konec. Dítě bude 

nazváno svat, Syn Boží.“ Maria řekla: ,,Jsem služebnice Páně; ať se mi 

stane podle tvého slova.“  

Jméno a Příjmení: 

_____________________________ 

Věk: _________________________ 



Otázky z minula 
1. Kam poslal duch Hospodinův proroka? ZVĚSTOVAT RADOSTNOU ZPRÁVU 

CHUDÝM, OBVÁZAT TY, JIMŽ PUKÁ SRDCE, OZNÁMIT ZAJATÝM PROPUPUŠTĚNÍ 

2. Napiš větu, která je shodná v 1. čtení a zpěvu před evangeliem. DUCH PÁNĚ JE 

NADE MNOU 

3. Co si máme uchovat pro příchod Pána? STÁLE SE RADOVAT. BEZ PŘESTÁNÍ SE 

MODLIT. VE VŠECH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DĚKOVAT BOHU. VŠECKO 

ZKOUMAT, CO JE DOBRÉ. 

4. Jan byl poslaný od Boha. Přišel jako svědek, svědčil o světle, avšak on sám 

nebyl světlem. 

Otázky z páteční mše sv. 
Mladší 

1. Jan byl člověk poslaný B. od Boha 

2. Jan přišel mezi lidi, jako B. svědek 

3. Jak také říkáme třetí neděli adventní? RADOSTNÁ            

Starší 

1. Jakou odpověď dal Jan farizeům? Doplň větu: "Já jsem hlas  volající na poušti 

2. Jan řekl: "Mezi vámi stojí ten, kterého vy neznáte. Já nejsem hoden rozvázat 

ani řemínky u opánku.  Doplň slova 

3.   Jakou barvu ornátu může mít kněz o třetí neděli adventní? RŮŽOVOU 

Otázky k nedělnímu evangeliu 

1 bod za správnou odpověď 

1. Krále Davida něco trápilo. Co chtěl proto udělat? 

_____________________________________________________________________ 

2. Sv. Pavel nám dává radu podle čeho máme žít. Co je to? 

_____________________________________________________________________ 

3. Evangelium dnes opisuje rozhovor. Kdo s kým hovoří? 

_____________________________________________________________________ 

4. Kolik neděl nám zbývá do Vánoc? 

_____________________________________________________________________ 

                                  

 



HÁDANKA 
Jolanka svou maminku poslechla, ale už se těší, až bude maminka zase doma. Která cesta 

vede do lékárny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ÚKOL NA DOBU VÁNOČNÍ  

Zpívej s rodiči koledy!!! ;-) 

 

 

 

 

 

 



BETLÉM 
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