Nepoškvrnené počatie Panny Márie
ZVESTOVANIE
Podľa Lk 1, 26 – 38

Boh poslal anjela Gabriela ako svojho posla do Nazareta k dievčine menom
Mária. Gabriel prišiel k Márii a povedal jej: „Raduj sa, Mária! Boh je s tebou!“ Mária
sa zľakla a premýšľala, čo by mohli tie slová znamenať. Gabriel však povedal: „Neboj
sa, Mária, pretože Boh ťa
má rád a vybral si ťa.
Narodí sa ti dieťatko a
dáš mu meno Ježiš.“
Mária sa opýtala:
„Ako sa to môže stať?
Veď

nemám

muža.“

žiadneho

Anjel

jej

odpovedal: „Duch svätý
zostúpi na teba. To dieťa
bude Boží syn. Bohu nie
je nič nemožné.“ Tu mu
Mária povedala: „Som
Božia služobnica. Nech sa
mi stane, ako chce Boh.“

Mária má čisté srdce

Nepoškvrnené počatie Panny Márie
Zamyslenie:

Dnes oslavujeme Pannu Máriu. Poznáš ju? Kto to je? ………………………………………………
Áno. Pamätáš sa, o čom sme čítali v evanjeliu? ………………………………………………………
Pán Boh si vybral Pannu Máriu, aby sa stala matkou jeho Syna. Prečo si vybral práve
ju? Bola zo všetkých najkrajšia? ……………………….

Alebo najbohatšia? ……………….

Alebo to bola mocná kráľovná? …………………... Tak prečo? ……………………………………….
Áno. Panna Mária mala srdce také čisté a plné lásky, že mohla mať Pána Ježiša –
Božieho Syna stále pri sebe.
Pán Ježiš chce aj s nami stále byť. Lenže my ho často od seba odháňame svojím
sebectvom, pýchou, neochotou. Keď sa budeme snažiť podobať sa Panne Márii, aj
naše srdce sa bude páčiť Pánovi Ježišovi.
Záver: Budeme sa snažiť byť podobní Panne Márii.

1. Úloha pre Teba: Usporiadaj jednotlivé udalosti zo života Panny Márie podľa toho,

ako nasledovali.

Každú udalosť pomenuj a priraď k nej poradové číslo. Keď podľa poradia odpíšeš písmená pri
jednotlivých udalostiach, dostaneš odpoveď na otázku:

Čo znamená nepoškvrnené počatie Panny Márie?
UDALOSŤ

TAJNIČKA

Panna Mária bola vzatá
do neba.
Anjel Gabriel zvestoval
Panne Márii.
Panna Mária navštívila
príbuznú Alžbetu.
Zázrak vody a vína na
svadbe v Káne.
Narodenie Pána Ježiša
v Betleheme.
Hľadanie strateného
Ježiša
Panna Mária sa rada
modlí
Cesta do Betlehema

OLAUCH

Panna Mária pod krížom

HOHRI

Učeníci sa pýtajú: „ Kto je
tvoja matka?“

IČNÉ

PORADOVÉ ČÍSLO
UDALOSTI

ECHU
NAMÁ
RIAB
DED
RÁNEN
ÁOD
PAN

TAJNIČKA:

Meno a priezvisko: ……………………………………………………

Vek: ........
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