
4. neděle adventní

Cyklus C

Lk 1,39-45



Čtyři svíce adventní
3. Už zasvitla zase v tmách všedních dní 

zář třetí svíce adventní. 
Ať dobrotu šíří též každý z nás 

tam, kde ji spálil krutý mráz.

R: Křesťané, slyšte, co dnes zní k nám

/: blízko, blízko je Pán :/.



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x





Čtení z Písně písní.

Hlas mého miláčka! Právě přichází, běží po horách,
skáče po pahorcích. Můj miláček se podobá gazele
nebo kolouchu laně. Hle - už stojí za naší zdí, dívá
se okny, nahlíží mřížovím. Můj miláček se ujímá
slova a říká mi: "Vstaň, moje milá, moje krásko, a
pojď! Hle, už zima přešla, déšť přestal a pominul.
Květy se objevily na zemi, přišel čas ke zpěvu,
vrkání hrdličky je slyšet po kraji.

Pís 2,8-14



Zrají plody fíkovníku, poupata révy voní. Vstaň a
pojď, moje milá, moje krásko, pojď! Moje holubičko
ve skalním úkrytu, v dutině srázu, ukaž mi svoji
tvář, ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný a
půvabná je tvoje tvář."

Pís 2,8-14



Čtení z knihy proroka Sofoniáše.

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel
celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin
tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je
Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den
bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne, ať
neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed
tebe, hrdina, vítěz, bude nad tebou plesat v radosti,
obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jak
za dnů shromáždění." Sof 3,14-18a



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Radujte se, spravedliví, v Hospodinu.



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu

Citerou oslavujte Hospodina,

hrejte mu na desetistrunné harfě.

Zpívejte mu píseň novou,

dovedně sáhněte do strun, slavnostně je rozezvučte!



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu

Hospodinův úmysl trvá navěky,

myšlenky jeho srdce po všechna pokolení.

Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,

blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.



Odp: Radujte se, spravedliví, v Hospodinu

Naše duše vyhlíží Hospodina,

on sám je naše pomoc a štít.

V něm se raduje naše srdce,

důvěřujeme v jeho svaté jméno.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Emanueli, králi náš a zákonodárce, 
přijď a dej nám spásu, Pane, náš 

Bože.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Jsem služebnice Páně, ať se mi stane 
podle tvého slova.



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





Víra je dar.

Bůh je aktivní.

Pro člověka jeden z nejtěžších úkolů.

BŮH SE PROJEVUJE ZCELA 
NENÁPADNĚ



předškolní a 1. třída



Na obou obrázcích je vidět 
Panna Maria a svatá 
Alžběta. Najdeš mezi 
obrázky 15 rozdílů?



2. třída a výše



1. Komu patřil dům, do kterého Maria vešla?

2. Alžběta pozdravila Marii slovy, která 
vyslovujeme v jedné z modliteb. Jak zní ta 
slova? 

3. Co se stalo, jakmile Alžběta uslyšela Mariin 
pozdrav? 

4. Co znamená slovo „Blahoslavená“?



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máma, já i 
děda.

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



Ježíši ty jsi chléb živý 

Ježíši ty jsi chléb živý, který sestoupil na 
tuto zem. Za pokrm hladových duší Tělo 
Tvé dává se všem. :/

Spatří slávu tvou, kdo tvé Tělo jí, Pane, 
posiluj mou duši ke spasení. 



Zpívej brzy už přijde Pán

Zpívej brzy už přijde Pán
Zpívej brzy už přijde Král.
Září na nebi znamení, přichází 
vykoupení. 
Modli se a miluj, modli se a služ, 
do konce vytrvej. 
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