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20. 12. 2015 – 4. neděle adventní – cyklus C 

Čtení 

Mich 5,1-4a – Žl 80,2ac+3.15-16.18-19 – Žid 10,5-10 – Lk 1,39-45 

Text evangelia pro děti 

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova 
domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. 
Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav 
v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti 
bylo řečeno od Pána!“ 

Slova k vysvětlení 

blahoslavená: ta, které Bůh žehná, dává jí radost, činí ji šťastnou 

lůno: prostor v bříšku maminky, ve kterém vyrůstá dítě před svým narozením 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: V dnešním úryvku je pozornost soustředěna na Marii, matku Pána Ježíše. Jsme svědky 
jejího setkání s Alžbětou, jejíž slova nám prozrazují, něco z toho, kým je Maria a jaké je její místo v Božím 
plánu spásy. Vidíme také Janovu radost ze setkání s Ježíšem – dítě se v Alžbětině lůně radostně pohnulo. 

Poselství textu o spáse: V dnešním evangelním textu a ostatních textech můžeme najít dva stěžejní body: 
(1) vidíme, že ti, které Bůh oslovuje s nabídkou spolupráce na spáse světa, nemusí být podle lidských měřítek 
kdovíjak důležití: Betlém je maličký mezi judskými městy, Maria je prostá dívka, Alžběta se diví, čím si 
zasloužila, že matka jejího Pána přišla k ní. (2) To, co je podstatné a činí člověka požehnaným, velkým, je 
důvěra v Boha, souhlas s jeho pozváním ke spolupráci, víra v jeho sliby. Ono Marino ano.; Všimněme si také, 
že požehnání a radost se netýkají jen toho, kdo Bohu toto ano vysloví, ale šíří se i na lidi kolem něj.  

Souvislost s liturgií: Čtvrtou neděli adventní se otevírá závěrečný adventní týden. To, co jsme až dosud prožívali 
a slyšeli ve čteních Božího slova, je shrnuto v prefaci: „(…) Neboť on je náš Vykupitel: jeho zvěstovali proroci, jeho 
s láskou čekala Panna Maria, jemu připravoval cestu a na něho ukázal Předchůdce Jan. A také my na něho 
čekáme a bdíme na modlitbách, abychom jej mohli radostně přivítat, až přijde ve své slávě. (…)“  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Dnešní texty přináší důležité poselství. Bůh ve svém plánu 
spásy se světem (v adventu a o vánocích se soustředíme na událost vtělení a příchodu Božího Syna na svět) 
počítá se spoluprací člověka. Vstupuje do lidského života a čeká, zda řekneme „ano“ nebo slovy druhého čtení 
„Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ Všimněme si, že Boží nabídku vždy doprovází požehnání a přísliby. V šíření 
dobra nikdy nejsme sami. Bůh první je dobrý a milosrdný a každý člověk – každý z nás – je povolán, aby byl 
jeho obrazem, aby se v našem životě Boží dobrota a láska zrcadlily.  

3 – 6 let 
Za čtyři dny nás čeká Štědrý večer. Na co se nejvíce těšíte? Určitě na dárky. Vy jste ale celý advent kreslili 
obrázky, které nám ukazují, že Bůh nás obdarovává stále, celý rok. Podívejme se na naše plakáty: (1) Kdo je 
Pán Ježíš, na jeho příchod čekáme? (2) Pánu Ježíši na nás záleží, má nás rád. Jak se s ním můžeme spojit? Jak 
můžeme připravit naše srdce na jeho příchod? (3) Přátelství a milosrdenství (láska) Boží nám působí radost. 
Z čeho máte radost vy?  

V dnešním evangeliu také vidíme velkou radost, radost Alžběty, která se setkala s Pannou Marií. Také radost 
malého dítěte Jana, který se má teprve narodit. Kdo ještě měl v příběhu radost? Určitě i Panna Maria. Lidé, 
kteří s Bohem spolupracují a přijímají od něho radost, pak přinášejí radost i dalším lidem. Můžeme na šíření 
radosti spolupracovat s Bohem i my, i když jsme maličcí? Panna Maria byla mladá obyčejná dívka. Bůh má rád 
maličké. Jak můžete rozdávat radost vy?   

6 – 9 let 
Uplynulé tři neděle jsme se soustředili hlavně na Pána Ježíše: kým je, jak se na jeho příchod připravit, jakou 
radost nám přináší. V dnešním evangeliu také vidíme velkou radost, radost Alžběty, která se setkala s Pannou 
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Marií, která souhlasila s Boží nabídkou, že se stane matkou jeho syna. Maria přináší radost ze setkání s Bohem 
dalším lidem, Alžbětě a dítěti Janovi, kterého Alžběta nosí ve svém lůně. Vzpomenete si, co Maria Alžbětě 
řekla? Blahoslavená, - to znamená požehnaná, naplněná štěstím –, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo 
řečeno od Pána! Co to znamená pro nás? Už jste určitě slyšeli, že Bůh si přeje, aby se na světě šířilo Boží 
království – pokoj, radost a dobro mezi lidmi. Stejně jako Maria, která Bohu uvěřila, přinesla radost Alžbětě 
a Marii, i úplně každý z nás může být nositelem dobra a radosti pro druhé lidi. A nejsou k tomu zapotřebí 
žádné zvláštní schopnosti, uvědomme si, že Maria byla prostá dívka z malého města. Víme také, že Bůh zná 
každého z nás osobně, ví, že každý z nás je jedinečný. Spolupráce na Božím království může tedy u každého 
z nás vypadat jinak? Jak asi konkrétně?   

9 – 14 let 
Uplynulé tři neděle jsme se soustředili hlavně na Ježíše: kým je, jak se na jeho příchod připravit, jakou radost 
nám přináší, jak reaguje na naše potřeby. Evangelium dnešní neděle nás inspiruje k tomu, abychom se podívali 
zblízka na nás, na každého z nás. Jak to myslíme? V evangeliu vidíme Ježíšovu matku, Pannu Marii. Jednu 
konkrétní osobu. Možná si vzpomenete na příběh zvěstování: anděl přišel k Marii, představil jí, k čemu si ji Bůh 
vyvolil, co jí nabízí. Jak na tuto nabídku Maria odpověděla? Kdyby Maria nesouhlasila, Bůh by ji nenutil, aby se 
stala matkou jeho Syna. Bůh nás ke spolupráci na svém díle spásy – plánu dobra, pokoje a lásky pro svět – zve. 
A zve každého z nás, i když si možná nepřipadáme nijak schopní nebo důležití. Vzpomeňme si, že Maria byla 
prostá dívka z města Nazaret, které nebylo nijak významné. Zamýšleli jste se už nad tím, že Bůh ve svém plánu 
spásy počítá také s vámi? Jak vaše spolupráce s ním vypadá? / Jak by mohla vaše spolupráce s ním vypadat? 
V evangeliu rovněž zaznívá Alžbětina radost z Mariina ano, která se rozlévá kolem ní, raduje se i dítě v jejím 
lůně. Zažili jste už nějakou radost ze spolupráce s Bohem?  

Aktivita 
Souhrnná poznámka: Aktivity jednotlivých adventních nedělí na sebe navazují. Celkem vzniknou čtyři 
navazující plakáty. 

3 – 6 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis; zrcátko nebo alobal; nůžky, lepidlo, papíry pro každé dítě, 
pastelky; Hosana modrá 

Obraz 4. adventní neděle nadepíšeme Mé místo v Božím plánu spásy. Do středu papíru umístíme malé 
zrcátko (lze použít i vyhlazený alobal). Řekneme dětem, že stejně jako zrcadlo odráží např. světlo, které na něj 
svítí, tak i každý z nás může být svým chováním, slovem, radostí, dobrotou, láskou apod., pro druhé takovým 
zrcadlem Boží lásky, dobroty apod., jako je Pán Ježíš „zrcadlem“ Boha Otce. Každé z dětí pak může namalovat 
samo sebe a obrázky nalepíme kolem „zrcadla“ na znamení, že každý z nás může být takovým zrcadlem Boží 
lásky. Na závěr můžeme zazpívat píseň o Panně Marii a o její spolupráce s Bohem. Ave Maria, (č. 11). 

6 – 9 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis; zrcátko nebo alobal; nůžky, lepidlo, papíry pro každé dítě, 
pastelky; Hosana modrá 

Nadpisem obrazu 4. neděle adventní je Mé místo v Božím plánu spásy. Do středu papíru umístíme zrcátko, 
které symbolizuje, že každý z nás může svým životem odrážet Boží lásku, dobrotu, pokoj, milosrdenství apod. 
a šířit je tak mezi ostatní lidi. V zamyšlení jsme hovořili o tom, že Bůh zve každého z nás a také o tom, že každý 
z nás je jedinečný a u každého to bude vypadat jinak. Nyní může každý na papír namalovat nějakou situaci, 
kdy něco z Boží dobroty/lásky/apod. zrcadlíme. Obrázky pak nalepíme kolem zrcátka. Na závěr můžeme 
zazpívat písničku, ve které zpíváme, že nám onu radost, lásku apod. k zrcadlení přináší setkání s Pánem 
Ježíšem, Přicházíš (č. 209). 

9 – 14 let 
Pomůcky: velký papír (A3/A2), fixy na nadpis, malé zrcátko (nebo vyhlazený alobal);  papíry A5 (nebo menší) 
pro každého; propisky, tužky, pastelky, lepidlo; Hosana zelená 

Na obraz 4. adventní neděle nadepíšeme Mé místo v Božím plánu spásy. V zamyšlení jsme hovořili o tom, že 
stejně jako Marii, zve Bůh ke spolupráci každého z nás. Ze setkání s ním čerpáme radost a pokoj, který se pak 
šíří k dalším lidem. Lze si to představit jako zrcadlo, které odráží paprsky slunce. Můžeme zapálit svíčku 
a věnovat chvíli reflexi nad tím, kdy se takovým zrcadlem Boží lásky stáváme. Pak můžeme na papír znázornit 
sebe, obrázkem, symbolem, jménem, apod. a nalepit ho kolem zrcadla ve středu papíru, na znamení toho, že 
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každý z nás je Bohem zván k tomu, aby ve svém životě odrážel jeho lásku, dobrotu a pokoj, …, z kterých se 
mohou radovat i druzí lidé. V závěrečné modlitbě můžeme Bohu poděkovat, že počítá s každým z nás. Lze 
např. zazpívat píseň Je krásné být Božím dítětem (č. 87).  

Obrázek 

Maria a Alžběta 


