
4. TÝDEN 

„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“  (Lk 1,46) 

 

Maria vystupuje v evangeliu jako ta, která zpívá, jásá .... Je to chvalozpěv na Boží velikost.  

(J. Meisner) 

Milé děti, 

zažily jste někdy takovou radost, až se vám z toho chtělo zpívat, skákat nebo jste se prostě 

nemohly přestat smát? Takových chvil obvykle nebývá mnoho, a proto jsou velmi vzácné. 

Někdo by dokonce mohl říct, že nikdy nic takového nezažil. Myslíte si, že je to možné, aby 

šťastné chvíle byly jen pro někoho? Není to tak. Pro každého na světě je připraveno spousta 

šťastných okamžiků, jenom je musíme umět objevovat. Tajemství, které nám je pomůže najít, 

je v tom, že je budeme hledat vděčným srdcem tak, jako Panna Maria. Její srdce bylo plné 

vděčnosti, a proto dokázala vidět Boží dobrotu úplně ve všem. Maria vystupuje v evangeliu 

jako ta, která zpívá a jásá. Známe její chvalozpěv, který začíná slovy: „Velebí má duše 

Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“ Maria zpívá Bohu s vděčností za všechno, 

co pro ni vykonal. Nebere to jako samozřejmost, ale jako velkou a úžasnou věc. 

I my můžeme zpívat s vděčností jako Maria za všechno, co nám Bůh dává. Není 

samozřejmost, že máme rodiče, domov, že máme co jíst a kde spát, že můžeme chodit do 

školky či do školy. Je to všechno dar, který Bůh dává nám i našim rodičům, protože nás má 

rád.  

 

Jak můžeme tento týden prožít radostně jako Maria? 

 Říká se: „ Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Zkusme si jen tak pro radost zazpívat. Znáš 

třeba nějakou píseň k Panně Marii? Jestli umíš hrát na hudební nástroj, můžeš zahrát i 

na něj a udělat tak někomu radost. 

 V modlitbě Pánu Bohu poděkujme za všechny věci, které si myslíme, že jsou 

samozřejmé (za rodiče, za sourozence, za to, že můžeme chodit do školy, za to, že 

jsme zdraví, za kamarády). 

 Tento týden se více usmívejme a dělejme radost lidem kolem sebe (můžeme dát 

někomu malý dárek, povzbudit kamaráda, pomoct někomu s úkolem, pomoct 

mamince v úklidu doma, pomoct při výzdobě kostela na vánoční svátky). 

 

Pokaždé, když se ti úkol podaří splnit, vnášíš světlo nejen do svého života, ale také do 

života druhých lidí. Na znamení toho si nalep hvězdičku a vyzdob tak krásně okno, 

které je kolem obrázku Panny Marie. 

 

 

 



Závěr: 

Na konci adventu se můžete s celou rodinou sejít u adventního obrázku, který bude 

zářit hvězdičkami, zapálit svíčku a společně Pánu Ježíši poděkovat za všechno dobré a 

krásné, co jsme se mohli od Panny Marie učit. Společně si můžete povyprávět, co se 

vám v adventu povedlo a co by bylo potřeba ještě zlepšit, aby bylo mezi lidmi ještě 

„více světla“. 

 


