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PANNA MARIA POČALA JEŽÍŠE

Z DUCHA SVATÉHO



1. Bůh poslal svého anděla k panně, 
zasnoubené muži jménem Josef, a jméno 
té panny bylo Maria.

2. Anděl k ní přistoupil a řekl: Buď zdráva, 
Maria, plná milosti!

3. Maria se ulekla a přemýšlela, co ten 
pozdrav znamená.

4. Neboj se, Maria, nalezla jsi u Boha milost.

5. Hle, počneš a porodíš syna.



6. A bude to syn Nejvyššího.

7. Jak se to stane, když nepoznávám muže?

8. Duch svatý na tebe sestoupí.
9. Hle, jsem Pánova služebnice, ať se mi 

stane, jak jsi řekl.
10. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi.



S JEŽÍŠEM NAVŠTÍVILA PANNA MARIA ALŽBĚTU



1. V těch dnech se Maria spěšně vydala 
na cestu do hor.

2. Vešla do Zachariášova domu a 
pozdravila Alžbětu. 

3. Té se v lůně živě pohnulo dítě. 
4. Alžběta byla naplněna Duchem 

svatým.
5. Jak to, že ke mně přišla matka     

mého Pána?



6. Jsi šťastná, že jsi uvěřila!
7. Maria zvolala: Má duše velebí Pána!
8. Můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli! 
9. Shlédl na svou nepatrnou služebnici. 
10. Hle, od této chvíle mne budou 

blahoslavit všechna pokolení.



PANNA MARIA PORODILA JEŽÍŠE V BETLÉMĚ



1. Císař Augustus vydal rozkaz, aby byl pořízen soupis celé říše. 
2. Josef s Marií se tedy odebrali do Betléma.
3. Tam se Marii naplnily dny.
4. A ona porodila svého Prvorozeného.
5. Pastýři hlídali stáda.



6. Tu u nich stanul anděl Páně.
7. Nebojte se, zvěstuji vám velkou radost!
8. Dnes se vám narodil Spasitel.
9. Naleznete Dítě zavinuté do plének a položené do jeslí.
10. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má zalíbení.



PANNA MARIA OBĚTOVALA JEŽÍŠE V CHRÁMĚ



1. Rodiče přinesli Dítě do Jeruzaléma, aby je představili Pánu.
2. V Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon.
3. Simeon čekal na radost vyvoleného národa a Duch svatý byl v něm.
4. Přišel z vnuknutí Ducha svatého do chrámu, když rodiče přinesli Ježíše.
5. Simeon vzal Dítě do náručí. 



6. Pane, nyní propouštíš v pokoji svého služebníka.
7. Vždyť mé oči viděly tvou spásu.
8. Světlo k osvícení pohanů a slávu tvého vyvoleného lidu.
9. Potom Simeon řekl Marii: Hleď, tento je určen k pádu a povstání mnoha 

lidí a na znamení, kterému se bude odpírat.
10. A tvou vlastní duši pronikne meč.



PANNA MARIA NALEZLA JEŽÍŠE V CHRÁMĚ



1. Když bylo Ježíšovi dvanáct let, šli s ním rodiče do chrámu.
2. Po skončení svátků zůstal chlapec v Jeruzalémě.
3. Rodiče ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými.
4. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma.
5. Po třech dnech ho našli v chrámě. 



6. Chlapče, proč jsi nám to udělal? Hleď, tvůj otec a já tě s bolestí hledáme.
7. Proč jste mě hledali? Neuvědomili jste si, že já musím být u svého 

nebeského Otce?
8. Ale oni těm slovům nerozuměli. 
9. Ježíš pak s nimi odešel a přišel do Nazareta a poslouchal je.
10. Jeho matka uchovávala ve svém srdci všecko to, co se událo. 
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