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UMĚ LĚCKĚ  DÍ LO,  
KTĚRĚ  MU Ž ĚMĚ NAPODOBÍT  

Marie nás učí vybrat si Boha 

Ukážeme na Marii jako na první osobu, která uvěřila v Krista, a na vzor křesťanského života. Při práci 

s pracovním listem budeme vycházet z textů evangelisty Lukáše a Jana.  

Povzbudíme děti v modlitbě a důvěře k Matce Boží.  

(3. – 5. třída ZŠ)  

Prostředí 

Na stěnu připevníme nástěnku (arch papíru) s nápisy Víra, Štědrost, Láska. 

Připravíme si rovněž lístky s provázky nebo nitkami a květiny pro všechny děti (mohou 

být živé, případně s dětmi předem vyrobíme jednoduché květy z papíru či jiného 

materiálu), děti budou potřebovat i pastelky. 

Aktivita 

Ukážeme dětem různé obrázky Panny Marie. Můžeme si je stáhnout z internetu a 

vytisknout, nebo z nich vytvořit v PC prezentaci a dětem ji promítnout (v tom případě 

dětem ukažme obrázky několikrát, aby měly dost času na výběr). Využít můžete rovněž 

časopis Duha „Matka Boží v obrazech křesťanů“ 17/2000-2001. 

Vyzveme děti, aby se na obrázky pozorně dívaly a vybraly si z nich ten, který se jim 

nejvíc líbí. Zároveň děti vysvětlí, co každého z nich na vybraném obrázku zaujalo. 

Pracovní list 

Křesťané všech staletí vyjadřovali svůj vztah k Ježíšově matce nejrůznějšími způsoby. 

Jedním z nich byla také umělecká tvorba, díky které vznikla často opravdová umělecká 

díla. Dávejme ale pozor na to, abychom Marii neredukovali jen na předmět našeho 

obdivu. 

Poté, co rozdáme pracovní listy, podíváme se na obrázek. Maria je oblečena jako žena 

své doby, zatímco děti mají současné šaty. Je to chyba, nebo se nad tím máme zamyslet? 

Maria a děti jdou spolu. Maria děti doprovází, nebo je podpírá? 

Marie je nám vždy blízko, má nás ráda a přeje si, abychom rostli v přátelství k jejímu 

synu Ježíši. Právě proto se díváme na Marii, nasloucháme jejím slovům, sledujeme její 

jednání a rozhodnutí. 

Anděl - kruh 1  

Připomeneme text Lk 1,26-38. Podle čeho si Maria vybírá? Které ze tří slov napsaných 

na nástěnce se nejlépe hodí k této události? Proč? 

Maria byla vyvolena Bohem, aby se stala Matkou jeho Syna. Naslouchá ubezpečení 

anděla, že „pro Boha není nic nemožného“, a poté odpoví s velkou vírou: „Ať se tak 
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stane“. Maria pak každý den obnovuje svoje ANO Bohu, a tak se stane naším vzorem 

víry a lásky k Bohu. 

Napíšeme slovo VÍRA do prvního kruhu a vybarvíme Mariinu tvář. 

Alžběta - kruh 2 

Připomeneme text Lk 1,39-45. Jak se konkrétně projevila Mariina láska? Jaké slovo 

nejlépe vystihuje důvod její cesty do Ain Karim, kde Alžběta bydlela? 

Alžběta nežádala o pomoc. Maria sama spontánně opustila klid v Nazaretě a vyrazila za 

Alžbětou, aby jí pomáhala a donesla jí ten největší dar – Ježíše, který naplnil radostí její 

dům. Maria se tím, že je schopná se vzdát pohodlí, stává naším vzorem lásky k bližním 

v nouzi.   

Napíšeme ŠTĚDROST do druhého kruhu a vybarvíme Mariiny ruce.  

Jan - kruh 3 

Připomeneme text Jan 19,25-27. Zůstává slovo láska – vyjadřuje vhodně tuto situaci?  

Marie pod křížem je sjednocená s bolestí svého Syna, vedle ní pod křížem stojí Jan – 

jako jediný z apoštolů. V tuto chvíli se Ježíš k Marii obrací se slovy: „Hle, tvůj syn!“ 

Tak v Janovi dává Marii za matku celému lidstvu. Ona nezaváhá, koná Boží vůli a 

přijímá všechny lidi za své syny. Tímto rozhodnutím naprosté lásky nás Maria učí 

otevřít naše srdce a být jako ona – nástrojem v Božích rukách.     

Napíšeme LÁSKA do třetího kruhu a dokončíme vybarvení celé Mariiny postavy.   

Modlitba 

Setkání zakončíme v kostele před sochou Panny Marie, nebo se shromáždíme 

v modlitebním koutku před jejím obrazem a prázdnou vázou (sklenicí) a zapálenou svící. 

 
- Uděláme znamení kříže a chvíli se díváme na Mariin obraz. 

- Přečteme společně úryvek Lk 1,46-48. 

- Marie je blahoslavená, protože uvěřila Bohu. Je v nebi se svým Synem Ježíšem, 

ale nenechává nás nikdy samotné a předává nám svou radost. 

- Každému dáme lístek s provázkem, na který je možné si napsat úkol, který nám 

pomáhá růst v lásce k Panně Marii; ten pak můžeme připevnit na květinu, kterou 

dětem rozdáme. Vložíme květiny do vázy a zakončíme modlitbou Zdrávas 

Maria.  

- Zapíváme si některou mariánskou píseň (např. ze zpěvníku Hosana).  

- Děti za úkol poprosí rodiče, aby je naučili modlitbu Anděl Páně. 

 
 
Autor: Ernesta Rossino.  
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Nehledejte ji v muzeu 
Maria jde spolu s námi k Ježíši 

Štědrost Víra Láska 

Anděl Jan Alžběta 

Lk 1,26-38 Jan 19,25-27 Lk 1,39-45 


