
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

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) 

 

Milí přátelé, dnes je velká Slavnost, která se týká Panny Marie. V evangeliu 
jsme slyšeli, jak přišla za Alžbětou a také Magnifikat. Slovo „magnifikat“ 
můžeme přeložit jako „činit velikým“. Ano je to opravdu tak. Staly se totiž 
velké věci. Bůh načasoval svůj příchod mezi lidi v době, kdy byl relativní 
mír. Později se tomuto období začalo říkat Pax Romana. Tedy doba, kdy 
nebyly války a boje. Také většina lidí mluvila stejným jazykem: 
starořečtinou, která se nazývá Koiné. Bůh si tedy vybral příhodný čas, ale 
potřeboval k tomu člověka, který by ho přijal. Který by souhlasil, že ztratí 
všechny svoje plány a bude poslušný vůči Boží vůli. A tím člověkem je na 
první pohled obyčejná nazaretská dívka jménem Maria. Byla ale tak 
obyčejná? Byla spíš neobyčejná. Nejen, že souhlasila s tím, že se stane 
matkou Mesiáše (což znamenalo před svatbou s Josefem velké ponížení  
a dokonce i obvinění z cizoložství), ale hned, jak se dozvěděla, že její 
příbuzná Alžběta také očekává dítě, vypravila se k ní. Proč? Ze zvědavosti, 
jestli věkem stará Alžběta je skutečně v požehnaném stavu? Nebo si Panna 
Maria chtěla potvrdit slova archanděla Gabriela? Nebo se pochlubit 
příbuzným, že jí si vybral Bůh k tomu, aby přivedla na svět Mesiáše? 
Všichni víme, že důvod, proč Panna Maria šla k Alžbětě, byl zcela jiný. Ona 
šla pomáhat. Její láska k Bohu a lidem se projevovala službou. Panna 
Maria rozhodně nebyla pyšná a Magnifikat je oslava Boha nikoli její. A co 
my? Jak to máme my? Jsme také vůči druhým lidem v postoji služby nebo 
spíš chceme prosazovat sebe? Vidíme potřeby lidí kolem sebe a snažíme se 
pomáhat druhým v tom, co třeba sami nezvládnou? Přinášíme lidem 
kolem sebe pokoj, jako Maria, která pozdravila Alžbětu slovem „šálóm“?  
 



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

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) 
Pomůcky: kartičky 

Milí přátelé, dnes je velká Slavnost, která se týká Panny Marie. V evangeliu 
jsme slyšeli, jak přišla za Alžbětou a také Magnifikat. Slovo „magnifikat“ 
znamená „činit velikým“. Ano je to opravdu tak. Staly se totiž velké věci. 
Bůh načasoval svůj příchod mezi lidi v době, kdy byl relativní mír. Později 
se tomuto období začalo říkat Pax Romana. Tedy doba, kdy nebyly války  
a boje. Také většina lidí mluvila stejným jazykem: starořečtinou, která se 
nazývá Koiné. Bůh si tedy vybral příhodný čas, ale potřeboval k tomu 
člověka, který by ho přijal. Který by souhlasil, že ztratí všechny svoje plány 
a bude poslušný vůči Boží vůli. A tím člověkem je na první pohled obyčejná 
nazaretská dívka jménem Maria. Byla ale tak obyčejná? Byla spíš 
neobyčejná. Nejen, že souhlasila s tím, že se stane matkou Mesiáše (což 
znamenalo před svatbou s Josefem velké ponížení a dokonce i obvinění 
z cizoložství), ale hned, jak se dozvěděla, že její příbuzná Alžběta také 
očekává dítě, vypravila se k ní. Proč? Ze zvědavosti, jestli věkem stará 
Alžběta je skutečně v požehnaném stavu? Nebo si Panna Maria chtěla 
potvrdit slova archanděla Gabriela? Nebo se pochlubit příbuzným, že jí si 
vybral Bůh k tomu, aby přivedla na svět Mesiáše? Všichni víme, že důvod, 
proč Panna Maria šla k Alžbětě, byl zcela jiný. Ona šla pomáhat. Její láska 
k Bohu a lidem se projevovala službou. Panna Maria rozhodně nebyla 
pyšná a Magnifikat je oslava Boha nikoli její. A co my? Jak to máme my? 
Jsme také vůči druhým lidem v postoji služby nebo spíš chceme 
prosazovat sebe? Vidíme potřeby lidí kolem sebe a snažíme se pomáhat 
druhým v tom, co třeba sami nezvládnou? Přinášíme lidem kolem sebe 
pokoj, jako Maria, která pozdravila Alžbětu slovem „šálóm“? (rozdejte 
dětem kartičky se slovem „šálóm“) Nyní si vezměte kartičky a rozdejte je. 
Můžete při tom lidem vysvětlit, co to je za pozdrav a co tím chcete vyjádřit.  


