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21. 12. 2014 – 4. neděle adventní – cyklus B 

Čtení 

2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
Žl 89,2-3.4-5.27+29 
Řím 16,25-27 
Lk 1,26-38 

Text evangelia pro děti 

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně 

zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel 

a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten 

pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš 

syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho 

předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." 

Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý 

sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje 

příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za 

neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane 

podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. 

Slova k vysvětlení 

Anděl: Boží posel 

Galilejské město Nazaret: město Nazaret 
v oblasti Galilea v zemi Izrael 

Zasnoubená: Maria se stala Josefovou 
manželkou, ale zatím žila v domě svých rodičů 
a připravovala se svatba (zasnoubení bylo 
v Izraeli prvním stupněm manželství) 

Milostiplná: plná Božího požehnání 

Syn Nejvyššího: za „Nejvyššího“ považují židé 
a křesťané Boha 

Davidův rod: potomci krále Davida 

Jakubův rod: potomci Jákoba, praotce Izraele 

Moc Nejvyššího: Boží moc 

Počneš: staneš se maminkou dítěte 

Neplodná: žena, která nemůže mít dítě 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Na začátku adventu jsme zpívali: „Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho 
s ním. A bude v den onen světlo velké, aleluja.“ Dnes jsme slyšeli o příchodu anděla k židovské dívce 
Marii. Co jí oznámil? Jak Maria odpověděla? Na Pannu Marii pak sestoupil Duch Svatý, tedy sám Bůh 
ve své třetí osobě. Z moci Boží se stalo to, co by se jinak stát nemohlo: Maria se stala maminkou 
Ježíše, Syna Nejvyššího, jak řekl anděl. Ale kdo je „Nejvyšší“? Být Synem Nejvyššího znamená být 
Božím Synem. 

Poselství textu o spáse: Lidé, kteří čekali na to, až je Bůh zachrání, se dočkali. Bůh poslal na svět 
svého Syna. Mnozí lidé nám o tom zanechali svědectví a my se můžeme radovat, že patříme k jeho 
vyvoleným, kteří o něm slyšeli. 

Souvislost s liturgií: Při mši svaté několikrát zazní z našich a kněžských úst slovo „amen“. Skrze toto 
slovo, které vyslovila Maria, když andělovi odpovídá „ať se stane“, se narodil Spasitel. 
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Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: O Vánocích si budeme připomínat Ježíšův první 
příchod na svět. Víme, že Ježíš přijde znovu, a proto jsou Vánoce příležitostí, aby se o něm dozvěděli 
všichni, kdo ho ještě neznají, a aby se „narodil“ i v jejich srdci a životě. Nás totiž Bůh vyvolil podobně 
jako Pannu Marii, když jsme byli pokřtěni, aby v nás Duch Svatý připravil příbytek pro Božího Syna, 
který se narodil v našem srdci. A když budeme žít ve spojení s ním, budou se s ním moci setkat 
i ostatní lidé. 

3 – 6 let 

Anděl Marii oslovil velmi zvláštním pozdravem: „Buď zdráva, milostiplná!“ Co má tento pozdrav 
znamenat? Bůh si vyvolil jednu židovskou dívku, aby se stala maminkou Božího Syna. A proto ji také 
velmi obdaroval, žehnal jí, naplnil ji milostí. My také zakoušíme, jaké to být obdarovaný Bohem. Jaké 
dary, jaké milosti, jaké požehnání dává Bůh tobě? Přijal nás za své děti, stará se o nás, dal nám 
maminku a tatínka, prožíváme radostné chvíle těšení se na vánoční svátky, příroda v zimě je také 
krásná a stvořil ji pro nás Bůh… 

6 – 9 let 

Slova, kterými pozdravil anděl Gabriel židovskou dívku Marii, používáme dodnes ve známé modlitbě 
„Zdrávas Maria“. Už jste někdy slyšeli slovo „růženec“? To je modlitba, při které rozjímáme o životě 
Pána Ježíše a zároveň opakujeme tu velkou událost, kdy Bůh poslal anděla, aby Marii pozval 
k povolání být maminkou Božího Syna. 

9 – 14 let 

V prvním čtení slyšíme, jak král David chtěl Bohu vystavět nádherný dům, kde by Bůh přebýval. Bůh 
však skrze proroka Nátana oznamuje Davidovi, že On nebude přebývat v jednom honosném sídle, ale 
On – Bůh – bude přebývat uprostřed svého lidu. Když anděl Gabriel navštívil Marii, Boží blízkost 
člověku se v té chvíli projevuje ve své plnosti (srv. v. 12). 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: papíry, šablona vánočního stromečku, pastelky 

Podle šablony dětem pomůžeme obkreslit vánoční stromeček (nebo mohou děti stromeček nakreslit 
samy), který si vybarví a nazdobí. Pod stromečkem bývají dárky. Dnes tam do „čtverečků“ s dětmi 
malujeme dary, kterými nás obdaroval Bůh (viz zamyšlení). 

6 – 9 let 

Pomůcky: kartičky A5, různě barevný krepový papír, lepidlo, pastelky 

Z krepového papíru vytvoříme 10 kuliček. Přilepíme je na kartičku A5 do tvaru „desátku růžence“. 
Kuličky propojíme počátečními slovy „Zdrávasu“ - slovy z evangelia: „BUĎ ZDRÁVA, MILOSTIPLNÁ. 
PÁN S TEBOU!“ Pastelkou dokreslíme kuličku pro modlitbu „Otče náš“ a kříž. Pozn. Pokud se děti 
nikdy nesetkaly s „desátkem růžence“, můžeme jim několik různých provedení přinést na ukázku. 

9 – 14 let 

Pomůcky: papíry, fixy 

Na jednotlivé papíry nakreslíme noty (čtvrťové, osminové…) Připravíme přímluvy na základě 
odpovědi k dnešnímu žalmu: „Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech.“ Protože se žalm ve 
většině kostelů v neděli zpívá, přímluvy symbolicky vepíšeme do připravených not. Bude tedy: jeden 
papír – jedna nota – jedna přímluva. 

Obrázek: Maria 


