
1. ADVENTNÍ TÝDEN: RADOST 
 
V šestém měsíci byl anděl Gabriel 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.“ (Lk 1,26–33) 
 
Andělovo první slovo „zdráva“ znamená: Raduj se. Máš všechny důvody k radosti. A slovo „milostiplná“ 
vyjadřuje, proč se má Maria radovat. Bůh jí dal svoji milost, zahrnul ji svou láskou. Vždyť ona se má stát 
maminkou dlouho očekávaného mesiáše. A také ji skrze anděla říká, že jí bude pomáhat, bude stále s ní, 
nikdy ji neopustí. Každý z lidí má na světě nějaký úkol, nějaké povolání od Boha, každého si Bůh volá. 
Ať už jsou to děti, nebo dospělí. A nikoho v tom Bůh nenechá samotného. Pomáhá mu a dává všechno, 
co potřebuje, aby to člověk zvládl.  
 
Podněty k přemýšlení: 
Co vám udělalo v poslední době radost? 
Čím jste vy udělali v poslední době radost někomu druhému? 
 
Napište/namalujte, na co se těšíte: 

 
 

 
Pro společný rozhovor: 
Jak vám Bůh pomáhá? 
Jak můžete výzvu „Raduj se“ prožívat ve své rodině, společenství, třídě, v práci atd.? 
Jaké si myslíte, že máte každý z vás povolání od Boha? (může to být např. u malých dětí povolání učit se 
a tak se připravovat na budoucí život, nebo někdo krásně zpívá a dělá tím druhým radost, rodiče jsou 
povoláni např. k tomu, aby vychovávali svoje děti, zároveň mohou vykonávat povolání, kde svědčí 
druhým o své víře, nebo pomáhají a slouží lidem atd.) 
 
Návrh na aktivitu: 
Vytvořte si společně koláž na téma: RADOST.  
 
Modlitba: 
Svoje radosti i obavy můžete vložit do společné modlitby díků a proseb. 
 
Výzdoba obrázku: 
Děti si nalepí hvězdičku k obrázku Panny Marie.  
 
 


