
1. neděle adventní 
(A) 

 

  2. neděle adventní 
(A) 

 

  3. neděle adventní 
(A) 

 

  4. neděle adventní 
(A) 

 

Bděte, protože nevíte, 
který den váš Pán přijde. 

  Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky!

  Jsi ten, který má přijít, 
nebo máme čekat jiného?

  Josefe, neboj se vzít k sobě  
svou manželku Marii! 

          

          

Narození Páně 
 

 

  Svátek Svaté rodiny 
(A) 

 

  Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 

 

 

  2. neděle 
po Narození Páně 

 

 

Dnes se vám narodil 
Spasitel!

  Vstaň, vezmi dítě i jeho 
matku a uteč do Egypta.

  Maria všechno uchovávala
ve svém srdci.

  A slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. 



Maria a Josef 
říkají Bohu „ano“ 

(Mt 1,18-24) 
 

Pane Ježíši, 
Panna Maria a svatý Josef 

dostali od Boha velký úkol. 
Díky nim ses narodil 

v Betlémě 
a stal se jedním z nás. 

Kéž bych i já 
vždycky souhlasil s Boží vůlí 

a mohl tak splnit úkol, 
který Bůh pro mne má. 

Amen. 

  Jan Křtitel za mřížemi 
(Mt 11,2-11) 

 
Pane Ježíši, 

Jan Křtitel byl prorokem, 
který ti měl připravit cestu 

a vydat svědectví, 
že jsi slíbený Mesiáš. 

Pomoz mi, 
abych i já dokázal 

svým jednáním 
o tobě svědčit 

a přiznat se k tobě, 
i když to něco stojí. 

Amen. 
 

  Jan Křtitel vyzývá: 
Připravte cestu Pánu! 

(Mt 3,1-12) 
 

Pane Ježíši, 
ty chceš přijít 

ke každému člověku 
a každého 

chceš zachránit. 
Pomoz mi 

postupně odstraňovat všechno, 
co v mém životě 

tvému působení překáží, 
zvláště každý hřích. 

Amen. 

  Výzva k připravenosti 
(Mt 24,37-44) 

 
Pane Ježíši, 

upozorňuješ nás, 
že máme žít tak, 

abychom byli 
kdykoliv připraveni 
na setkání s tebou. 

Pomoz mi, 
abych nemyslel jen na sebe, 

ale dělal radost druhým 
a nikdy nezapomínal 

ani na tebe. 
Amen.  

 

          

          

Ježíš je Slovo, 
které se stalo tělem 

(Jan 1,1-18) 
 

Pane Ježíši, 
evangelista Jan o tobě píše, 

že jsi světlem, 
které přišlo pro všechny lidi. 

Dej, aby tvé světlo 
přemohlo na celém světě  

temnoty hříchu a zla. 
Kéž vítězí dobro a pokoj. 

Zůstávej v mém srdci 
a nedopusť, abych tě opustil. 

Amen. 

  Panna Maria – Matka Boží 
(Lk 2,16-21) 

 
Pane Ježíši, 

Panna Maria se stala 
tvou matkou. 

Děkuji ti, že je 
i mojí ochránkyní 

a že se na ni mohu obracet 
s prosbami o přímluvu 

a o pomoc. 
Ať mne její mateřská přímluva 

dovede až  
k věčnému životu. 

Amen. 

  Ani Svatá rodina 
není bez problémů 

(Mt 2,13-15.19-23) 
 

Pane Ježíši, 
brzy poté, co ses narodil, 

musela tvoje rodina 
utéct do Egypta, 

aby ti zachránila život. 
Děkuji ti za moje rodiče 

a za všechny rodiny, 
které se starají o své děti. 

Požehnej jim, aby držely pospolu 
a nerozloučilo je žádné zlo. 

Amen. 

  Bůh se stal člověkem 
pro všechny 
(Lk 2,15-20) 

 
Pane Ježíši, 

když ses narodil, 
přišli se ti poklonit, 

chudí pastýři. 
Potom vypravovali o tom, 

co viděli a slyšeli. 
Ať i já patřím mezi ty, 

kdo se ti klanějí 
a nepřestávají ti 

za všechno děkovat. 
Amen. 

 
 


