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Čo na to Mária?

S Máriou za Ježišom

Odpovede:

Prečítaj si udalosť, v ktorej vystupuje Pan
na Mária a v poprehadzovaných biblických 
veršoch nájdi Máriinu odpoveď alebo po
stoj jej nepoškvrneného Srdca. (Pomôže ti 
Sväté písmo a súradnice na konci citátov.)

Ahoj, kamaráti! 
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Prajeme ti radostný týždeň 
pod ochranným plášťom 

nebeskej Mamy! 

Keby ste nevedeli, ako kráčať za Ježišom, treba 
sa spýtať Jeho mamy – ona je ako naše „GPS“ 
– navigačný systém do neba. Napríklad aj cez 
modlitbu posvätného ruženca nájdeme „šíp-
ky“ správnym smerom. Aj cez udalosti v evan-
jeliách, ktoré opisujú, čo Panna Mária poveda-
la alebo ako sa zachovala, keď jej Boh predložil 
nejakú otázku. Aká bola odpoveď Panny Má-
rie na dary, niekedy aj neľahké, ktoré v živo-
te dostávala?

– To sú úžasné sviatky. Tie najdôležitej
šie v roku.

– Ako to „sú“? Azda už boli, nie, Dobro
milka? Už sme aj paškál zapálili, aj aleluja 
spievali, aj som ťa vyoblieval ako sa patrí!

– Kdeže, Svetlúšik! Radosť zo vzkriesenia 
Pána Ježiša trvá v liturgickom kalendá ri 
8 dní (veľkonočnú oktávu) a dokopy 7 týž
dňov. Počas týchto 7 nedieľ má kňaz na svä
tej omši slávnostné biele alebo zlaté rúcho. 
A navyše, veľkonočné vykúpenie nám vlast
ne pripomína každá nedeľa v roku. 

– Aleluja! Takže oslavy pokračujú, ☺! 
Dobromil ka, akí nesmierne cenní sme pre 
Pána Ježiša, že za nás položil svoj život a vy
kúpil nás. 

– Premohol smrť a my sa radujeme z je
ho vzkriesenia, z jeho prítomnosti v Eu
charistii, z darov Ducha Svätého. Aj keby 
sme prežívali rôzne trápenia či bolesti, tú
to radosť nám nič nevezme, Svetlúšik. Má
me otvorené nebeské kráľovstvo!

– Tam nás čaká vzkriesený Ježiš i nebes
ká Mama. Lebo tam, kde je Ježiš, je aj je  ho 
Mama. Bola pri ňom od počatia v Naza

rete až po kríž 
na Golgote. 

– A  my si po
čas mariánske
ho me sia ca máj 

môžeme viac 
pripomínať 
túto blízkosť 

Ježišovej i  našej 
Mamy a spoločne 

sa stále veľko
nočne radovať! 

Jeho matka povedala obsluhujúcim: 
„Urobte všetko, čo vám povie!“ Jn 2, 5

Mária zachovávala všetky tieto slová 
vo svojom srdci a premýšľala o nich. 
Lk 2, 18 – 19

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta 
a bol im poslušný. A jeho matka zacho
vávala všetky slová vo svojom srdci. 
Lk 2, 51

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi sta
ne podľa tvojho slova.“ Lk 1, 38

„Velebí moja duša Pána a môj duch 
jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo 
zhliadol na poníženosť svojej služob

nice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú 
všetky pokolenia...“. Lk 1, 46 – 48

„Tam, kde je Mária, 
je aj _ _ _ _ _ “ 

(chýbajúce slovo zistíš v žltých políčkach, 
keď priradíš písmeno k číslu udalosti).

Anjel Gabriel prichádza do naza-
retského domčeka za pannou me-
nom Mária. Zvestuje jej, že si práve 

ju Boh vyvolil za Matku Spasiteľa. 

Mária s  Ježiškom pod srdcom sa 
stretáva s príbuznou Alžbetou, kto-
rá tiež čaká dieťatko. Obe sa veľmi 

tešia, lebo Spasiteľ je blízko.

Nebeské zástupy velebia Boha: „Slá-
va Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Pastieri 

utekajú do Betlehema presvedčiť sa, čo sa 
stalo. Nájdu Máriu a Jozefa i Dieťa uložené 
v jasliach a rozprávajú, čo im anjeli povedali 
o tomto Dieťati.

Na svadbe v Káne Galilejskej bola 
prítomná i Ježišova matka. Všimla 
si, že svadobčanom dochádza víno 

a žiada Ježiša, aby niečo s tým urobil a za-
chránil mladomanželov pred nepríjemnou 
situáciou. Ježiš najprv nesúhlasí, ale Mária 
mu naďalej dôveruje, že sa o to postará.

Keď sa Jozef s Máriou vracali domov 
z veľkonočných sviatkov v Jeruzale-
me, nezbadali, že Ježiš nie je v sprie-

vode. Hľadali ho so strachom celé tri dni, až 
kým ho nenašli v chráme v Jeruzaleme. Všet-
ci v chráme žasli nad jeho múdrosťou a od-
poveďami, hoci mal len 12 rokov. „Prečo ste 
ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, 
kde ide o môjho Otca?“ odpovedal Ježiš, keď 
sa ho mama Mária pýtala, prečo sa stratil.
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