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Biblické odkazy:  

 Lk 1,15 

Další otázky:  

  
 

1. PLNOST DUCHA SVATÉHO (V. 41) 
Jedině u Ježíše Krista můžeme najít plnost ______________________. 

Plnost Božího Ducha je tam, kde je _____________ v Ježíše Krista a kde je 

naprosté _________________ Pánu.  

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 Ef 1,11‐14;J 7,37‐39 

Další otázky:  

  
 

2. RADOST & VDĚČNOST(V. 4245) 
Jan Křtitel se radoval v Pánu ještě před svým __________________ a 

stejně se radoval v Pánu během své _________________ . 
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Biblické odkazy:  

 J 15,11; Sk 2,46; Sk 13,52; Ř 15,13; 1Te 1,6; J 3,29‐30 
 Gn 3,15; J 1,14; Žd 10,38 

Další otázky:  

  
 

3. CHVÁLA & BOŽÍ SLOVO (V. 4655) 
Marie byla plná Božího Slova a její ústa tak přetékala chválou.  

 

 

 

 

 

 

Biblické odkazy:  

 1 S 2,1‐10; Lk 1,38; Zj 1,3; Ž 16,11; Ž 1,1; Jr 23,29;  Iz 55,11; Mt 7,21‐23; 1Pt 

1,16‐17; Žd 12,14; Jk 4,6‐10; Př 8,15‐17;  

Další otázky:  
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OZNÁMENÍ: 
Pravidelná shromáždění: 

Úterý 1700 ‐ Biblické studium ‐ Lk 1,39‐56 

Úterý 1800 ‐ Modlitební setkání (modlitební předměty, prosby apod. 

dávejte Petrovi Papežovi) 

Neděle 930 ‐ Společné shromáždění ‐ 1Te 1 (br. David Campbell) 
 

Chvalozpěv Chany 1 S 2,1‐10  Chvalozpěv Marie Lk 1,46‐55 
1 Mé srdce v Hospodinu jásá, v Hospodinu svůj roh 

pozvedám, svým protivníkům se teď směji, tvá spása je 
mojí radostí. 

46‐47 Má duše velebí Hospodina a můj 
duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, 

2 Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako 
ty, není skály, jako je náš Bůh! 

49‐50 neboť mi učinil veliké věci Ten, 
který je mocný. Jeho jméno je svaté a 

jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá 
od pokolení do pokolení. 

3 Přestaňte s těmi pyšnými řečmi, povýšenost vám 
proudí z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí ‐ on 

lidské skutky posoudí. 

51‐52 Svou paží dokázal moc, rozehnal 
ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. 

Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. 

5‐7 Kdo byli sytí, teď pro chléb nádeničí, kdo byli 
hladoví, lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, 

mnohodětná však uvadne. Hospodin dává smrt i život, 
do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, 

poníží a rovněž povýší. 

53 Hladové nasytil dobrými věcmi a 
bohaté propustil s prázdnou. 

8 Chudáka umí z prachu zvednout, ubožáka bere ze 
smetiště, dává jim místo mezi šlechtou, usazuje je na 

čestných sedadlech.  

54 Ujal se Izraele, svého služebníka; 
pamatoval na milosrdenství ‐ 

9‐10 On opatruje kroky svých věrných, darebáci však 
zhynou v tmách. Svou vlastní silou se nikdo neprosadí, 
Hospodinovi protivníci budou zničeni. Nejvyšší z nebe 

zaburácí, končiny světa bude soudit Hospodin. 
Hospodin obdaří svého krále silou, roh svého 

pomazaného pozvedne!" 

55 jak zaslíbil našim otcům ‐ vůči 
Abrahamovi a jeho semeni až navěky. 

 

Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a 

dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh). 

Izajáš 7,14 
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