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Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do 
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně 
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná 
jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke 
mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. 
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ Maria řekla: „Velebí má duše 
Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této 
chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno 
je svaté a jeho milosrdenství /trvá) od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým 
ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové 
nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na 
své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. Maria zůstala u 
Alžběty asi tři měsíce a pak se vrátila domů. (Lk 1,39-56) 
Pomůcka: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli 

Milé děti, už jste zažily, že vás maminka vzala do náruče nebo vás objala  
a vy jste měly velkou radost? Možná, že podobně se cítila i sv. Alžběta, když 
k ní přišla Panna Maria a objala ji. Dnes jsme to slyšeli v evangeliu. Panna 
Maria přišla za Alžbětou, aby jí pomohla. Víte s čím? (nechte odpovědět 
děti) Alžběta čekala děťátko a už byla stará. Bůh  jí a jejímu manželovi 
Zachariášovi požehnal a slíbil jim syna, který měl připravit lid Izraele na 
příchod Mesiáše. Určitě víte, jak se ten jejich syn jmenoval. (nechte 
reagovat děti) Když se to Panna Maria dozvěděla od archanděla Gabriela, 
tak nespěchala k Alžbětě, proto, že by snad byla zvědavá a potřebovala by 
se přesvědčit, že je to tak, jak slyšela, ani nespěchala proto, aby se 
pochlubila, že ona bude matkou slíbeného Mesiáše. Spěchala, aby Alžbětě 
pomohla. A Alžběta jí objímá a je naplněna ona i její syn, kterého čekala, 
Duchem sv. Obě budoucí matky prožily velkou radost. A jak to máme my, 
když se s někým setkáme? Prázdniny, které právě prožíváme, jsou velkou 
příležitostí, abychom se setkali se svými kamarády, nebo se seznámili 
třeba na táboře s jinými dětmi a stali se z nás noví přátelé. Samozřejmě, že 
my nejsme ani Panna Maria ani Alžběta, ale přesto si z jejich setkání 
můžeme vzít i něco do našeho života. Např. to, že pomáhat druhým přináší 
radost. Nebo to, že když k nám přijde jakýkoliv host, máme ho pozdravit  
a ujmout se ho, aby se u nás cítil dobře. Nebo také to, že je potřeba vytvářet 
mezi kamarády dobrou náladu – pokoj. Vždyť Panna Maria, když přišla za 
Alžbětou, tak ji pozdravila slovem „šalom“ což znamená „pokoj“. Tak, ať se 
nám to všem daří.  
(rozdejte dětem pracovní list) Obě budoucí maminky i vaše maminky se 
umí o děti dobře postarat. Zvládnete vybrat věci, které k tomu potřebují  
a vyluštit text? (v textu dětem vyjde: „Panna Marie chválila Boha“) 
Vyluštěný text přineste v obětním průvodu.   


