
POVOLÁ NI SPLNIT JEHO VŮ LI 

Jako Maria se učíme odpovídat „ANO“ 

Mladší a starší školní věk (9 – 12 let) 

Maria je pro děti skvělým vzorem. My se teď na základě evangelia pokusíme objevit, že 

postoj víry a služby Pánu je zdrojem radosti. 

Ta, která konala Boží vůli 

Celý Mariin život byl jedno velké „ano“. Maria se odevzdala Bohu a vykonala tak něco 

neuvěřitelného.  

Když od ní anděl po zvěstování odešel, je zneklidněna: její život i plány byly v jediném 

okamžiku „vyhozeny do vzduchu“! Bůh zasáhl a Maria zakouší, že když se nás dotkne 

Boží moc, všechno se mění. Maria se raduje, i když jí její život už nepatří, protože věří 

v Boží pomoc.    

Je třeba zdůraznit, že Bůh povolává obyčejnou dívku k tomu, aby s ním spolupracovala. 

Tak se stane tou, která nám ukazuje, jak přijímat Boží volání. Každý z nás je totiž 

povolán ke spolupráci s Bohem.  

JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ 

Je jedna osoba, která víc než jakákoli jiná ví, jaké je očekávat narození syna a jak 

se připravit na jeho příchod. Zeptejte se na to své maminky! Podobně se můžeme 

od Marie, Ježíšovy maminky, naučit, jak připravit cestu pro jejího Syna.  

Marie bydlela v jednom galilejském městě, které se jmenovalo Nazaret. Jednoho 

dne k ní vešel anděl Gabriel, kterého poslal Bůh. Pozdravil ji a sdělil jí zprávu, že 

by se mohla stát matkou Spasitele. Řekl jí: „Duch svatý na tebe sestoupí. Proto 

ten, který se z tebe narodí, bude svatý a bude nazván Synem Božím.“ 

Maria odpověděla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ 

A anděl od ní odešel.  

Celá událost je popsána v Lukášově evangeliu, 1,26–38.   

Dlouhé čekání na Spasitele bylo u konce: na svět přichází Ježíš, Syn Boží.  

(podle italského katechismu Venite con me) 

Poslušná a sloužící 

Jakmile se Maria dozví, že její příbuzná Alžběta očekává syna, rozhodne se hned za ní 

odejít, aby jí pomohla. To bylo její další „ano“ boží vůli.  

Mluvit dnes o poslušnosti a službě znamená jít proti proudu. Zkusme se zeptat dětí ve 

skupině, jak se jim daří tyto dvě hodnoty prožívat.  

Koho je třeba poslouchat a v jaké situaci? Je snadné poslouchat? Někdy ano: když to, 

co se po nás žádá, nějak souvisí s našimi přáními, to však není tak časté. Ještě náročnější 

je služba, protože je spojená s námahou a vyžaduje pozornost vůči potřebám bližních. 

Zkusme dětem objasnit, že od začátku dějin lidstva hřích souvisí s neposlušností, 

namyšleností, sobectvím, nedostatkem lásky.  



Společně si přečtěme žalm 1, který může podpořit naše úvahy.     

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, 

který nesedává s posměvači, 

nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 

Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž 

listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. 

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. 

Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. 

Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. 

Pokorná a přemýšlivá 

Maria byla určitě pokorná. Zeptejme se dětí, co tato vlastnost podle nich znamená. Pak 

můžeme přečíst slova papeže Františka: „Bez pokory neexistuje poslušnost k božím 

přikázáním. Jsou dva druhy pokory: první spočívá v tom, že považujeme druhého za 

lepšího, než jsme mi sami; jedním slovem – klademe se ‘pod’ ty ostatní. Druhá pokora 

znamená připisovat Bohu všechno dobré, co jsme udělali.“ To je náročný program! 

Maria v evangeliích mluví málo. V Lk 2,19 čteme: „Maria to všechno uchovávala 

v srdci a rozvažovala o tom.“ Nebylo jí jasné, co se s ní vlastně děje. Přesto neodložila 

svou důvěru a nepřestala naslouchat Bohu.  

Pracovní list  

Navrhneme hledání částí evangelií, které se týkají života Panny Marie. Pak mají děti za 

úkol každou z nich propojit: 

 s popisem toho, co Maria vykonala 

 s našimi návrhy, jak bychom ji v tom sami mohli napodobit.    

Text Chiary Lubichové nám může pomoci při modlitbě. 

Teologické shrnutí 

Od Marie se můžeme naučit těmto třem pravdám:  

 V každém okamžiku našeho života nás Bůh volá.  

 Každý člověk je povolán odpovědět Bohu svým osobním „ano“.  

 Kdo přijme toto Boží volání, zakusí, jak v něm Bůh koná své dílo a skrze něj tak 

může pokračovat Boží plán spásy.  

 

 

 

Autor: Anna a Laura Leporati  

Překlad a úpravy z Dossier Catechista 2/2018–2019 David Žofák. 
  



Zde je nabídka několika oddílů evangelií, ve kterých se hovoří o Marii. Do vyznačeného pole je 
můžeš přepsat celé nebo jen jejich hlavní myšlenku.   
Pak je spoj s popisem jejích „skutků lásky“ a se svými návrhy, jak bys ji ty sám mohl napodobit.      
 

ZKUSME NAPODOBIT MARII 
Naše skutky lásky 

 

Během slavnosti si Maria 
všímala toho, co druzí potřebují.    
  Také já mohu myslet na druhé 
dříve než na sebe …..……………….. 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

Lk 1, 39-40 

Mt 2, 13-15 

Maria, která jsi přijala boží vůli při vtělení 
a v celém svém životě – pomoz nám ji také konat co nejlépe. 
„Ty, která jsi milovala svého bližního, naplň naše srdce láskou. Maria, která jsi zažila naplno vzájemnou 
lásku v nazaretské rodině, pomoz nám ji také prožívat. Maria, která jsi matkou nás všech, rozšiř naše 
srdce láskou ke všem.“  Chiara Lubichová         


