
25. marec: Zvestovanie Pána, slávnosť 
Doplň mená: 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša  

Boh poslal anjela _____________ do galilejského 

mesta, ktoré sa volá _______________, k panne 

zasnúbenej mužovi z rodu _______________, 

menom ________________. A meno panny bolo __________. 

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ 

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto 

pozdrav.Anjel jej povedal: „Neboj sa,___________, našla si milosť 

u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno ____________. On bude 

veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca 

_______________, naveky bude kraľovať nad ______________ rodom 

a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 

_____________ povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža 

nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc 

Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to 

Boží Syn. Aj _______________, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už 

je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie 

je nemožné.“ 

____________ povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 

tvojho slova.“ 

Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. 

O slávnosti Zvestovania Pána 
Korene sviatku Zvestovania Pána siahajú 
na Východe až do doby pred 
ekumenickým koncilom v Efeze r. 431. Na 
Západe sa tento sviatok slávil už v 5. 
storočí a to v nedeľu pred Vianocami. 
Sviatok Zvestovania Pána 25. marca 
máme doložený na Východe už v polovici 
6. storočia. Dátum bol stanovený 
vzhľadom na skutočnosť, že Narodenie 
Pána bolo ustanovené na 25. december. 
Sviatok často pripadá do obdobia Veľkého 
týždňa. Cirkev v Španielsku si dlho zachovala termín slávenia 18. 
decembra a cirkev v Miláne ho slávi poslednú adventnú nedeľu. Ak 
slávnosť Zvestovania Pána pripadne do Svätého týždňa, prekladá sa 
liturgické slávenie na pondelok po veľkonočnej oktáve. 

Osemsmerovka: 

 

 

 

 

Predsavzatie: Povedz 
Bohu „ÁNO“. Budem 
poslúchať na prvé slovo. 


