
  Nedělní evangelia v liturgickém roce 
cyklus B 

4. neděle adventní 
Všechno je možné tomu, kdo věří. (Mk 9,23b) 

 
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________ 

1. čtení  (Mich 5, 1-4a)  

Toto praví Hospodin: ,,A ty, Betléme, 

maličký jsi, z tebe vyjde ten, který bude 

vládcem v Izraeli, jeho původ je od 

pradávna, od věčnosti. Jeho moc se 

rozšíří až do končin země.“  

ŽALM (Ž 80)   

Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou 

tvář, a budeme spaseni. 

 2. čtení  (Flp 1,4-6.8-11)  

Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: ,,tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.“ 

Zpěv před evangeliem  

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

Evangelium (Lk 1,39-45)  

V těch dnech se maria vydala na cestu. Spěchala do 

jednoho města v horách. Vešla do Zachariášova domu a 

pozdravila Alžbětu. Jakmile 

Alžběta uslyšela Mariin 

pozdrav, byla naplněna 

Duchem svatým a zvolala 

mocným hlasem: 

,,Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! 

Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo 

řečeno od Pána!“  

Otázky k nedělnímu čtení 

Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. Kdo vyjde z Betléma? 

_____________________________________________________________________ 



2. Kde všude se rozšíří moc toho, který vyjde z Betléma?  

_____________________________________________________________________ 

3. Maria se vydala na cestu, kam spěchala? 

_____________________________________________________________________ 

4. Jak pozdravila Alžběta Marii? 

_____________________________________________________________________ 

Soutěžní kvíz pro předškolní a 1. třídu 
Příloha (k dostání pouze v pátek) – splnění kvízu 2 nálepky 

 

Odpovědi na soutěžní otázky z pátku (1. a 2. stupeň) 
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka 

1. 

 

_____________________________________________________________________ 

2. 

 

_____________________________________________________________________ 

3. 

 

_____________________________________________________________________ 

4. 

 

_____________________________________________________________________ 

Kartička z neděle 
Za odpověď – 1 nálepka 

Odpověď: 
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