
1 
 

4. ADVENTNÍ TÝDEN: JÁSOT 
 
Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl 
na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil 
veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství (trvá) od pokolení 
do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí 
pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil 
s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim 
předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak se 
vrátila domů. (Lk 1,46–56) 
 
Maria nechválí sama sebe, nevyvyšuje se, Maria chválí Boha za to, co vykonal. Tato chvála vede 
až k jásotu. Její srdce bylo plné vděčnosti, a proto dokázala vidět Boží dobrotu úplně ve všem. Nebere 
to jako samozřejmost, ale jako velkou a úžasnou věc. Všechny dary nám Bůh dává z lásky a touží po tom, 
abychom se z této lásky radovali.  
 
Podněty k přemýšlení: 
Vidíte a vnímáte Boží dobrotu ve všem kolem sebe? 
Jak Bůh doprovázel vás a vaše předky (rodiče, prarodiče, praprarodiče…) v dějinách vašeho rodinného 
života? 
 
Napište/namalujte výrazné chvíle ve vašem životě a popřemýšlejte o tom, co vám chtěl Bůh říci: 

 
 

 
Pro společnou diskuzi: 
Promyslete, jak se společně připravovat na Vánoce a jak je spolu prožívat.  
 
Návrh na aktivitu: 
Varianta 1: Každý člen rodiny (společenství, třídy) napíše na kousek papíru své jméno. Papírky přeložte 
a vložte do košíku nebo jiné nádoby a pak si každý vylosujte jeden papírek. Tomu, koho jste si vylosovali, 
zkuste udělat nějakou radost (např. namalovat obrázek, napsat krátký hezký vzkaz, něco vyrobit třeba 
z papíru, z plastelíny…, nebo to může být třeba to, že někomu pomůžeme, apod.). Aby to bylo něco, 
co toho druhého potěší. 
Varianta 2: Najděte si v Bibli odkazy na proroctví o narození Mesiáše a přemýšlejte, jakým bude králem. 
Iz 7,14–15;  Iz 9,1;  Iz 9,5;  Iz 11,1.4.5;  Iz 62,11;  Mi 5,1;  Za 9,9 
 
Modlitba: 
Tak jako Maria, chvalte Boha za jeho blízkost ve vaší rodině.  
Výzdoba obrázku: 
Děti si nalepí hvězdičku k obrázku Panny Marie. 
 


