
3. ADVENTNÍ TÝDEN: SETKÁNÍ 
 
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 tys 
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!“ (Lk 1,39–45) 
 
Když Maria vešla do Zachariášova domu, pozdravila Alžbětu. Hebrejský pozdrav je šálóm, což znamená 
pokoj. Maria tedy přináší do Alžbětina domu pokoj. Přichází k ní s Ježíšem, a Alžběta se z toho raduje, 
stejně tak jako její dítě. Pán Ježíš přichází ke každému člověku, tedy i k nám. A přináší nám radost a pokoj. 
Od Marie se můžeme učit, že všechno, co děláme, bychom měli dělat s Ježíšem, aby on mohl žít v nás 
a spolu s námi přicházet k druhým lidem, abychom jim tak mohli přinášet radost a pokoj. Každý z nás 
potřebuje toto navštívení. 
 
Podněty k přemýšlení: 
Jak využíváte toho, že kdykoliv můžete mluvit s Ježíšem? Jak vaše rozhovory probíhají? 
Jak prožíváte setkání s druhými lidmi? O čem spolu mluvíte? 
 
Napište/namalujte jakým způsobem můžete přinášet Ježíše druhým lidem: 

 
 

 
Pro společnou diskuzi: 
Vzpomeňte si na nějaké setkání, které bylo pro vás důležité, na které rádi vzpomínáte. Ovlivnilo vás nějak 
toto setkání? 
 
Návrh na aktivitu: 
Varianta 1: Blíží se Vánoce, kdy si budeme připomínat narození Ježíše, který přišel na tuto zem, aby nás 
zachránil, a který neustále přichází ke každému člověku. Napište dopis malému Ježíši ať už společně 
jako rodina (společenství, třída), nebo každý sám za sebe, co byste mu chtěli říci, nebo ho přivítat, 
poděkovat atd. 
Varianta 2:Vytvořte přání pro někoho, o kom víte, že mu tím uděláte radost.  
  
Modlitba: 
Uvědomte si, že Ježíš je tady s vámi, právě v tuto chvíli. Poděkujte mu za to, že je vám stále na blízku.  
 
Výzdoba obrázku: 
Děti si nalepí hvězdičku k obrázku Panny Marie. 
 


