
Cesta za poznáním života Panny Marie 
 
Úvod 
 
Dnes bychom si chtěli udělat výlet poznání- poznání života Panny Marie. 
Je měsíc květen, který je zasvěcen právě jí-naší nebeské mamince – a proč je právě ona naší 
prosebnicí u Boha? Protože se stala Bohorodičkou. Že nerozumíte, co to znamená? Zkusím 
Vám to vysvětlit. 
Abychom Boha - my lidé - mohli lépe poznat a setkat se s ním, rozhodl se Bůh, že se stane 
kvůli nám člověkem. 
Poslal na svět svého posla-anděla, který se jmenoval Gabriel, k dívce, jejíž jméno bylo Maria. 
Anděl ji uctivě pozdravil a oznámil jí, že si ji Bůh vybral, aby se stala maminkou jeho Syna.  
V Bibli se o tom píše takto: 
Luk 1.26-38 
To znamená, že její syn bude člověkem, ale zůstane i Bohem. Je to dost těžké na pochopení, 
že. Ale zkusíme si to vysvětlit na příkladu. 
Určitě už jste mnohokrát slyšeli nějakou tetičku či strýčka říkat- ten kluk je celý po tátovi, ale 
oči má po mámě…aj. Když si vezmete nějakou starou fotografii vašich rodičů uvidíte, v čem 
se jim podobáte. 
 
A Pán Ježíš je Bohem po svém nebeském Otci a člověkem po své pozemské mamince. 
Proto je zároveň Bůh i člověk, a proto je Panna Maria Bohorodička-tzn. Maminka Pána 
Ježíše, který je Bůh. 
 
Nyní se vydáme na cestu, na které se dozvíme něco z jejího života. A protože bývá 
znázorňována s 12 hvězdami kolem hlavy, povedou nás fáborky a hvězdy. Tam, kde najdete 
hvězdu, naleznete i zprávu. 
 
 
Na cestě – fáborky a hvězdy /12/ dle zastavení 
 
 

1. hvězda -  zvěstování 
2. hvězda -  navštívení 
3. hvězda – Josefův sen  
4. hvězda -  pastýři 
5. hvězda -  Betlém 
6. hvězda -  útěk do Egypta 
7. hvězda -  obětování 
8. hvězda -  nalezení Ježíše 
9. hvězda -  svatba v Káni 
10. hvězda -  utrpení-sedmibolestná 
11. hvězda -  nanebevzetí 
12. hvězda -  poutní místa 
 
 

 
 
 
 



1. hvězda -  ZVĚSTOVÁNÍ 
 
 
úkol: pomodlit se Zdrávas 
         šifra 
         popsat obrázek-jinotaj 
pomůcky: papíry, obrázek, šifra 
 
Když archanděl Gabriel navštívil Pannu  Marii řekl jí slova, která jsou v úvodu jedné 
modlitby,  která nám tuto událost připomíná-pomodlete se ji. 
Panna Maria andělovým slovům zpočátku nerozuměla, ale později pochopila. 
Před Vámi je určitý text, kterému pouhým zrakem ze začátku též nerozumíte, ale až objevíte 
jeho tajemství, vše pochopíte. 
Modlitba Zdrávas Maria je stará modlitba a kdybychom ji přetlumočili do dnešní doby tak by 
zněla asi takto: 
 
Úkol - Šifra: 
                   “Buď pozdravena, Marie, jsi naplněna Božími dary, jsi Boží přítelkyně. 
                    Pokuste se popsat smysl jinotaje na obrázku“ 
 
 
2. hvězda -  NAVŠTÍVENÍ 
 
úkol: vymyslet a později sehrát scénku o radosti 
pomůcky: papíry 
 
Když Panna Maria uslyšela, že její teta čeká miminko, rozhodla se, že ji půjde navštívit a 
pomůže ji s pracemi. 
Když se asi po třech dnech setkaly, byly obě naplněny obrovskou radostí. Alžběta zvolala: 
„Požehnaná jsi mezi všemi ženami na zemi a požehnaný je plod života tvého.“ 
A to je druhá část modlitby Zdrávas Maria. 
Do dnešního jazyka se to dá přetlumočit – Marie, Bůh si tě vybral mezi všemi ženami na 
zemi, jsi vyvolená a Ježíš – tvůj syn je Bohem poslaný. 
 
Váš úkol je: vymyslet a později sehrát krátkou scénku o radosti 
 
 
3. hvězda -  JOSEFŮV SEN 
 
úkol: zavázat oči a nechat se vést 
pomůcky: šátky 
 
Když se Panna Maria vrátila po třech měsících od Alžběty, její snoubenec Josef se s ní chtěl 
tajně rozejít. Ale ve snu se mu zjevil anděl a řekl mu, ať si ji nebojí vzít za manželku, že dítě, 
které nosí je počato z Ducha svatého. 
Josef tomu snu uvěřil a druhý den si vzal Marii k sobě domů. 
 
Josef anděla neviděl, ale uvěřil, že k němu ve snu promluvil. To stejné chce Bůh po nás, 
abychom mu věřili a důvěřovali mu. Máme důvěřovat i sobě navzájem – tak si to tedy 
zkusíme. 



 
Váš úkol bude -  jedni druhým zaváží oči a ti, co budou vidět povedou mlčky ty, co nevidí až 
k další hvězdě. 
                          Pozor 
                         -Josef anděla ani neviděl ani neslyšel, jen ho vnímal ve snu, proto při vedení 
nemluvte!!! 
 
 
 
 
4. hvězda -  PASTÝŘI 
 
 
úkol: obléci se a povídat si 
         lístečky  
pomůcky: pytle a hole 
 
Došli jste k místu, kterí vám má připomenout pastýře, kteří nedaleko Betléma pásli svá stáda. 
Pokuste se vžít do jejich role – oblečte se jako chudí pastýři, vemte si do ruky pastýřské hole a 
sedněte si do hloučku a povídejte si o tom, co bylo dál, když se Panna Maria vrátila od 
Alžběty. 
 
Po nějaké době se jim ukáže anděl a oznámí jim příchod Vykupitele. 
 
Pak je vyzve ať se ihned vydají do Betléma a nejprve ať na lísteček napíší, co Ježíškovi nesou 
jako dárek k narozeninám. 
 
 
5. hvězda -  BETLÉM 
 
 
úkol: vystřihnout a postavit Betlém 
pomůcky: Betlém,lepidlo, nůžky, /jesličky/ 
 
Došli jste k jeskyni Božího narození, ale Ježíšek už zde není. Zanechte u jesliček lístečky 
s dárky, které jste mu přinesli a zazpívejte koledu. 
 
A váš úkol: vezměte si jednu obálku a vystřihněte a postavte si svůj Betlém 
                   Přesně po 20 min- otevřete tuto obálku 
 
 
 
6. hvězda -  ÚTĚK DO EGYPTA 
 
úkol: starší vezmou mladší na záda a jdou k další hvězdě 
pomůcky: hvězda + obálka s textem 
 
Text v obálce: Ježíšovu narození se přicházeli poklonit různí lidé.Přišli sem i tři králové 
z východu a přinesli mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. V noci se jim a Josefovi zjevil anděl 
Páně a varoval je, ať se vrátí domů jinou cestou, než přijeli a Josef ať vezme svou rodinu a 



uteče s ní do Egypta, protože zlý král Herodes chce Ježíška zabít. Oni ještě tu noc udělali, jak 
jim řekl.  
 
 
Váš úkol bude: starší vezmou mladší na záda a jdou k další hvězdě 
 
 
 
7. hvězda -  OBĚTOVÁNÍ (LUKÁŠ 2/21-30) 

 
úkol: získat ze stromu pár holubiček a složit text ukrytý v holubičkách 
pomůcky: papírové holubičky (sestřička Margita) s rozloženým textem Simeonova kantika, 
provázek  
 
Tato hvězda nám připomíná událost, která se stala čtyřicátý den po Ježíšově narození. Tehdy, 
podle nařízení Mojžíšova zákona, který předepisoval, že každý prvorozený chlapec musí být 
zasvěcen Bohu, přišla Panna Maria s malým Ježíškem a Josefem do chrámu v Jeruzalémě, 
aby splnili Zákon a přinesli oběť Hospodinu. Protože byli chudí, přinesli párek hrdliček. 
 
Tomuto svátku se dnes říká svátek Uvedení Páně do chrámu, ale dříve se mu říkalo – 
Obětování Páně či Očišťování Panny Marie. Od 4 stol. byl nazýván svátkem Setkání /Tento 
název je dodnes užíván u východní církve./ – to proto, že se Pán Ježíš poprvé setkal se svým 
nebeským Otcem, s prorokyní Annou a se stařičkým Simeonem, který Ježíše nazval „Světlem 
k osvícení pohanů“.  
 
Od 11. stol. se vžil název Hromnice – protože se při té příležitosti konal světelný průvod s 
rozžatými „hromničkami“ / – to jsou svíce, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a 
spolu s modlitbou chránily před bouřkami/ jako symbol, že Ježíš je světlem pro všechny lidi   
 
 
Váš úkol bude: Dokážete si dle vylosované barvy „chytit“ své hrdličky - sundat ze stromu 
pár holubiček a poskládat text ze slov, které holubičky  ukrývají? 
 
 
 
8. hvězda -  NALEZENÍ JEŽÍŠE V CHRÁMĚ (LUKÁŠ 2/41-52) 

 
úkol: test 
pomůcky: test  
 
Ježíšek se svou maminkou Marií a sv. Josefem bydleli v Egyptě, kam utekli před zlým králem 
Herodem, který chtěl Ježíše zabít. Ale když Herodes umřel, zjevil se anděl Marii a Josefovi a 
řekl jim, že se mají vrátit do Galileje, odkud pocházeli. Oni Božího posla poslechli a vrátili se 
zpátky do tohoto města a tady malý Ježíšek pomalu rostl, až se z miminka stal chlapeček a 
z chlapečka vyrostl chlapec. 
 
Když mu bylo dvanáct let, Josef a Marie ho vzali s sebou do Jeruzaléma, aby tam oslavili 
společně svátek Velikonoc. Na cestě zpátky Marie s Josefem mysleli, že Ježíš jde s někým 
jiným z jejich velké rodinné skupiny, a proto se nestrachovali, že ho nějaký čas neviděli. 



Putovali celý den, než poznali, že Ježíš s nimi není. Pak ho začali hledat, nejprve mezi sebou, 
pak i mezi jinými rodinami a přáteli, ale nikdo o Ježíškovi nevěděl. Až teprve třetí dne jej 
našli v chrámu, odkud před třemi dny odcházeli. Ježíš tam seděl mezi muži, kteří vyučují boží 
zákon, pečlivě poslouchal všechno, co říkali a sám se jich na spoustu věcí ptal. Každý, kdo ho 
slyšel, byl udiven, jak je chytrý a bystrý a jak dobře všemu rozumí. 
Proč zůstal dvanáctiletý Ježíš v chrámu a nešel domů s rodiči? Umíš dodržet své slovo, když 

slíbíš,že se vrátíš domů v určenou hodinu? 

 
A váš úkol: Dvanáctiletý Ježíš udivoval svou moudrostí a znalostí Bible, pamatujete si ještě 
něco z předešlého zastavení hvězdy nazvané Setkání? 
TEST 
 
1. Proč přinesli Josef s Marií malého Ježíše do chrámu? 

2. Jak byl tenkrát Ježíš starý? 

3. Co obětovali Josef s Marií, když přišli s Ježíšem do chrámu? 

4. Kolik roků měla prorokyně ……………, když se setkala s Ježíšem?  

5. Jak se jmenoval stařec, který vzal v chrámě Ježíše do náruče? 

6. V kterém městě byl izraelský chrám?  

7. Proč stařec ………… chválil Boha?        

8. Co řekl stařec …………Panně Marii? 

9. Jak jinak nazýváme svátek  Setkání?                 
10. Proč se na tento den světí svíce?         
 
 
 
9. hvězda -  SVATBA V KÁNĚ GALILEJSKÉ (JAN 2/1-11) 

 
úkol: podle pokynů v textu nalézt v okolí  nádobu s vodou (po návratu do Bedřichova bude 
vyměněna za hroznový mošt) 
pomůcky: zkumavky, pet láhve, text s instrukcemi, kde nalézt nádobu  
 
TEXT: uvnitř láhve je zpráva-naplňte láhev vodou, ale nesmíte ji ponořit do potoka a vyjměte 
zprávu uvnitř zkumavky 
4 PET láhve se zprávou, že mají jít proti proudu a nalézt jinou láhev s vodou, tu přinést na 
faru, kde ji m bude vyměněna za mošt 
 
 
V době, kdy už byl Ježíš dospělý, byl spolu s P.Marií a svými učedníky pozván na svatbu. 
Během svatebního veselí došlo náhle víno. P.Maria si toho všimla a řekla to Ježíšovi. Ježíš jí 
namítl: „Co ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ Ale Maria řekla služebníkům: 
„Udělejte, cokoli vám nařídí.“ 
 



Opodál stálo šest velkých nádob na vodu. Ty hosté používali na umývání před jídlem. Teď  
byly tyto nádoby prázdné. „Naplňte ty nádoby vodou“, řekl Ježíš služebníkům. Po malé 
chvilce dodal, aby trochu té vody odlili a dali ji správci hostiny, tedy pánu, který byl 
zodpovědný za svatební hostinu a taky za to, že měli málo vína. Služebníci to udělali a 
odnesli vodu správci. A ten zjistil, že voda je proměněná ve výborné víno!!! 
 
Panna Maria velmi důvěřovala svému Synovi, věděla že neodřekne její prosbu a že pomůže 
lidem na svatbě. Důvěřuješ Pánu Ježíši a jeho matce také?   
 
Váš úkol bude: stejně jako služebníci i vy udělejte vše, co máte uvedeno v pokynech 
  
 
 
10. hvězda -  UTRPENÍ – P. MARIA SEDMIBOLESTNÁ  
 
úkol: vyjmenovat sedm bolestí P.Marie 
pomůcky: obrázky k sedmi bolestem P. Marie (Simeonovo proroctví; útěk do Egypta; hledání 
12 - letého Ježíše v chrámě; setkání na Křížové cestě; utpení pod křížem na Golgotě; sejmutí 
Ježíše z kříže a vložení do jejího klína; pohřeb Ježíše)  
 
Mohlo by se nám zdát, že Pannu Marii, protože byla Bohem vyvolená stát se matkou Pána 
Ježíše, měl Bůh moc rád a ochránil ji od těžkostí a všelijakých starostí a bolestí. Ale nebylo 
tomu tak. Panna Maria měla v životě mnoho těžkých chvil, kdy prožívala nějakou bolest, 
kterou ani nemohla nebo nechtěla nikomu svěřit, jenom Bohu. Křesťané v průběhu věků, kteří 
o Marii často četli a přemýšleli, nakonec začali uctívat Pannu Marii jako sedmibolestnou. 
Znázorňuje se jako smutná paní, která má v srdci zabodnutých sedm nožů, sedm bolestí.  
 
Pro nás je důležité, že Panna Maria ví, jak někdy může být život těžký nebo smutný, a proto 
když se k ní v tyto chvíle modlíme, tak naše problémy a bolesti chápe, a proto se za nás u 
Ježíše tak ráda a tolik přimlouvá. Maria nás má ráda a chce, abychom zbytečně netrpěli, a to 
zvláště když si utrpení působíme sami, třeba tím, že hřešíme.  
 
 
Váš úkol bude: zkuste pomocí obrázků vyjmenovat 7 bolestí P. Marie 
 
 
11. hvězda -  NANEBEVZETÍ P. MARIE 

 
úkol: datum svátku Nanebevzetí P.Marie + vyjmenovat kostely jí zasvěcené 
pomůcky:  
 
Už jsme si říkali, že P. Maria byla celý život Ježíšovou maminkou a byla mu blízko i tehdy, 
když Ježíš chodil po Galileji a přilehlých krajích a kdy lidi učil o Božím království, 
uzdravoval a dokonce křísil z mrtvých a kdy konal mnoho úžasných zázraků. Když pak byl 
její syn ukřižován a vzkříšen, zůstala s apoštoly a s nimi očekávala příchod Ducha svatého. 
Když na všechny Duch svatý sestoupil, apoštolové odešli pro lidi, kteří radostnou zvěst o 
Ježíši a o milosrdném a dobrém Bohu a Panna Maria zůstala sama v Galileji. Žila jako 
obyčejná žena pokorně v ústraní, a to až do konce svých dnů.  
 



A co myslíte děti, umřela ta výjimečná žena jako všichni obyčejní lidé?  
Ne, neumřela. Pán Bůh jí vyznamenal za to, že celý život žila vzorně, skromně a správně, a to 
tak, že byla vzata do nebe nejen její duše, ale také její tělo, které nabylo nadpozemské krásy. 
Od té doby uctíváme Matku Boží nejen jako Ježíšovu a naši maminku, ale také jako paní 
nanebevzatou. A při tomto svátku, který slavíme … , vzpomínáme na to, jak vzácná a krásná 
paní je naše maminka.  
 
Váš úkol bude: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je největším Mariánským svátkem. Slaví 
se již od 5 stol. v Jeruzalémě a od 7. stol v celé církvi. Také nejvíce kostelů je zasvěceno 
Panně Marii Nanebevzaté - kdy slavíme svátek Nanebevzetí P.Marie. Vyjmenujte alespoň dva 
kostely v Brně, které jsou zasvěceny Nanebevzetí P. Marii 
 
 
12. hvězda -  POUTNÍ MÍSTA ZASVĚCENÁ P.MARII 

 
úkol: poznat poutní místa na obrázku 
pomůcky: obrázky poutních míst  
 
Nynější sv. Otec Benedikt XVI říká: „…podívejme se nyní na jiný obraz z knihy  Zjevení sv. 
Jana -: ženu oděnou sluncem s měsícem pod nohama a mající kolem hlavy dvanáct hvězd; 
tzn. 12 kmenů Izraele, celý Boží lid, veškeré společenství svatých, a u nohou měsíc, obraz 
smrti a smrtelnosti. Maria nechala smrt za sebou, a je zcela oděna životem, je přijata s tělem i 
duší do slávy Boha a po vítězství nad smrtí a po svém oslavení nám říká: Odvahu, nakonec 
zvítězí láska! Mým životem bylo říci: Jsem služebnice Páně. Můj život byl sebedarováním se 
Bohu a bližnímu. A tento život služby nyní dospěl k pravému životu. Mějte důvěru, mějte 
odvahu žít takto, navzdory všem hrozbám draka. Toto je první význam ženy, kterou byla 
Maria. Žena oděná slunce je velké znamení vítězství lásky, vítězství dobra, vítězství Boha. 
Velké znamení útěchy.“ 
 
Možná by se mohlo zdát, že tím, že Panna Maria byla vzata do nebe, že všechno skončilo. Ale 
není tomu tak. Panna Maria po celou tu dobu, co byla vzata do nebe, lidem každý den velmi 
pomáhá. Co myslíte jak lidem pomáhá? 
 
Přimlouvá se za nás u Boha, pomáhá nám každý den, když za někoho či za něco prosíme. Je 
stále s námi a poučuje nás, jak správně žít, abychom po smrti mohli přijít za Ježíšem a za ní 
do nebe. To je všechno pravda. Ale také se mnohokrát stal zázrak.  
 
 
 
Například když se nějaký člověk dostal do velkých nesnází, většinou zabloudil v hlubokém 
lese a nemohl se dostat zpátky domů, měl hlad a žízeň a prosil Pannu Marii o pomoc, tak ta ho 
vyvedla z lesa a zachránila. Nebo jindy zase na smrt nemocného člověka uzdravila vzácným 
pramenem, který se zázračně objevil na nějakém odlehlém místě za městem. Takoví lidé pak 
z vděčnosti vystavěli na tom zázračném místě kostel, kam začali putovat další lidé a prosili 
Pannu Marii o přímluvu a pomoc v jejich starostech.  
 
Znáte nějaká známá poutní místa? Vyjmenujte je…Vyjmenute brněnské kostely, které jsou 
zavěceny Panně Marii nanebevzaté..   
 
 



Váš úkol bude: poznáte poutní místa, která jsou na přiložených obrázcích? 
 
 


