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Svátek Uvedení Páně do chrámu Cyklus A 
 

Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: 
mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. 
Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, 

velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. (Lk 2,36-38) 
 
Pomůcky: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli, tužky 

Milé děti, máte rádi tanec? (nechte odpovědět děti) A tancujete někdy? 
(nechte odpovědět děti) A víte, že se dá tancovat i bez hudby, jen z velké 
radosti? Proč vám to říkám? Protože v dnešním úryvku Lukášova 
evangelia jsme slyšeli, že v Jeruzalémském chrámu tančila velmi stará 
žena (srov. Ex 15,20).  
Kdo si pamatuje, jak se jmenovala? (nechte odpovědět děti) Ano, byla to 
Anna. Byla již dlouhou dobu vdova a vdovy to v době před 2000 lety měly 
hodně těžké. Tato vdova, aby se měla čím uživit, žila v blízkosti chrámu, 
pravděpodobně tam dělala nějakou pomocnou práci, jako např. úklid, 
nebo připravovala jídlo apod.  
Ale také jsme slyšeli, že se hodně modlila a postila. To znamená, že se 
snažila myslet na Boha a měla Boha ráda. Právě proto jí Bůh dal ten velký 
dar, že v malém děťátku, které přinesli dva chudí lidé, Marie a Josef, 
poznala tolik očekávaného Mesiáše. A proto byla plná radosti a začala 
dokonce tančit, i když už byla hodně stará. Vůbec jí nevadilo, že se jí lidé 
smějí a považují ji za blázna. Ona moc dobře věděla, proč se raduje. 
Věděla, že toto malé děťátko je Bůh, který přišel na zem, aby zachránil 
každého člověka z jeho hříchů a ukázal mu cestu do Nebeského 
království.  
A co my? Radujeme se i my, když víme, že se v kostele můžeme setkat 
s Ježíšem?  A kde ho v kostele můžeme najít? (nechte odpovědět děti) Už 
ho nevidíme jen jako obraz či sochu, kde je v náruči své maminky Marie, 
ale víme, že Ježíš je živý ve svatostánku, v Božím slově a dokonce v našich 
srdcích, když se máme vzájemně rádi.  
Dokážeme ukázat druhým lidem radost z toho, že známe živého Ježíše? 
Možná, že nedokážeme hned tančit, tak jako tančila Anna nebo jak tančí 
při bohoslužbách např. naši křesťanští bratři a sestry v Africe, ale radost 
bychom v sobě měli mít všichni a měli bychom se učit dávat ji najevo. 
Proto teď běžte ke svým rodičům a dejte jim pěknou radostnou pusu.  
(rozdejte dětem pracovní list) Tady je z portálu Kanán (Katecheze na 
neděli) pracovní list o dnešním evangeliu. Najdete mezi dvěma obrázky 
rozdíly? 
 


