
4. neděle adventní:  
4. HOLMESKA:  

Tento týden se snažíme konečně získat poslední Holmesku: je to odznak detektiva! 

 

4. ZÁHADA:   

V dnešním evangeliu slyší detektiv Áďa skutečnou záhadu. Panna Maria ještě nebyla 

Josefova manželka a už byla těhotná! Navíc tvrdí, že za vznik dítěte může Duch svatý. Je 

to skutečně neprobádané tajemství. Detektiv musí přijít na kloub tomu, jak to skutečně 

bylo. 

 

PROMLUVA:  

Jistě jste si, děti, všimly, že se v příběhu o panně Marii píše také o Josefovi. Jak se svatý 

Josef v této situaci zachoval? Jistě musel být hrozně vyvedený z míry! Vždyť to 

vypadalo, jako kdyby ho panna Maria podvedla s jiným mužem. Zajímavé je, že anděl se 

Josefovi zjevil až po té.  

 

Josef nejdříve musel podstoupit tuto těžkou situaci, musel se rozhodnout. Bude na pannu 

Marii naštvaný a řekne okolí, co se stalo, nebo ne?  

Pokud by zůstal naštvaný a rozhodl se před lidmi přiznat, že panna Maria je těhotná, 

ačkoliv ještě není jeho manželkou, čekala by ji smrt ukamenováním! Tak se to tehdy 

dělávalo! Smrt za podvedení snoubence.  

 

Takže Josef měl před sebou volbu: odpustit Marii nebo být oprávněně naštvaný  

a rozhořčený a dožadovat se za to pro ni trestu. 

Co udělal?  

Rozhodl se Marii tajně propustit, nedožadovat se ospravedlnění. Jeho rozhodnutí bylo 

jasné: udělat to tak, aby se Marii nic nestalo.¨ 

 

ZAMYŠLENÍ:  

Až po tomto Josefově těžkém vnitřním zápase došlo k tomu, že se i jemu zjevil anděl a 

potvrdil mu, že toto dítě je skutečně od Boha, že ho Maria nepodvedla a že se nemusí bát 

přijmout ji k sobě!  

 



Josef byl ten, který si musel nejdříve projít tímto zápasem, který se musel vrhnout do 

nejistoty a pokořit se. Až potom přišlo Boží potvrzení, potom promluvil Bůh skrze anděla 

a dal Josefovi v té věci klid, pokoj a jistotu. Dal mu zaslíbení, že bude vychovávat 

Božího syna! Větší odměnu za jeho pokoru už ani nemohl dostat. 

 

 

ÚKOLY:  

Tento týden pro nás plyne jasné poučení. Když přijde nějaký konflikt nebo věc, která nás 

vytáčí, nejdříve musíme vychladnout a snažit se jednat jako sv. Josef – ne unáhleně, ale 

pokorně  a spravedlivě. Teprve potom můžeme od Boha dostat potvrzení, že jednáme 

správně.  

Když se necháme unést hněvem nebo falešnou hrdostí, pokud budeme lpět na zranění 

svého srdce, nemůže Bůh v této záležitosti jednat. 

 

Tento týden se budeš snažit  jednat podobně jako svatý Josef. Vše si budeš zapisovat do 

svého ZÁPISNÍČKU DETEKTIVNÍČKU, který Ti bude den po dni rozkrývat jednotlivé 

úkoly. Blížíme se do finále, blížíme se k narozenému Ježíši, nezkaz to! Můžeš získat 

skutečný odznak Detektiva! 


