
MÁJ – MESIAC  PANNY  MÁRIE
Začalo to na hodinách občianskej náuky: hovorili sme aj o vlajke EÚ.                

Je na nej 12 hviezd a nevedeli sme, prečo práve tento symbol. Čo vyjadruje?

Našli sme rôzne odpovede: počet mesiacov v roku, počet čísiel na hodinách, 
dvanásť dosiek rímskeho práva alebo dvanásť znamení zvieratníka či dvanásť
apoštolov. Ako však európska vlajka vznikla naozaj ?

Za dvanásť hviezd na modrom nebi svojej zástavy vďačí Európa Zjaveniu sv. Jána, 
kde sa hovorí o Žene, ktorá má na hlave „veniec z dvanástich hviezd“.

Podobu vlajky navrhol šéf kultúrneho oddelenia Rady Európy Paul M. G. Levy. Príbeh 
tohto človeka je veľmi zaujímavý: narodil sa v roku 1910. Bol to Belgičan židovského 

pôvodu. Počas druhej svetovej vojny so strachom sledoval v meste Leuven vlakové transporty, ktoré
belgických Židov odvážali na smrť v koncetračných táboroch. Vtedy Levi zložil sľub, že ak prežije vojnu, 
stane sa katolíkom. Tento svoj sľub dodržal a po vojne začal v roku 1949 pracovať pre Radu Európy.

Keď v roku 1955 diskutovali predstavitelia európskych štátov, aká by mala byť vlajka Rady Európy, takmer 
všetky návrhy obsahovali kresťanský kríž. Socialisti ale tieto návrhy odmietali. Jedného dňa išiel Levy na 
prechádzke okolo sochy Matky božej s hviezdnym vencom na hlave. Slnkom osvetlené zlaté hviezdy 
prekrásne svietili pred žiarivo modrou oblohou.  Lévi hneď vyhľadal grófa Benvenutiho, talianskeho 
kresťanského demokrata a vtedajšieho generálneho tajomníka Rady Európy a navrhol mu, aby predložil 
ako motív na vlajku Európy dvanásť zlatých hviezd. Benvenutimu sa návrh veľmi zapáčil, predložil ho 
a návrh bol všeobecne akceptovaný. 

O  holokauste sme hovorili aj na hodinách NBV a keďže sa začal máj – mesiac lásky a Kráľovnej 
lásky – Panny Márie, všetky tieto témy sme dali do súvisu.  Dvanásť hviezd „z občianskej“ sme pretavili do 
„náboženstva“ a výsledkom je táto prezentácia -

DVANÁSŤ HVIEZD PANNY MÁRIE.



ZVESTOVANIE
LK 1,26-38

Pavlíková E.

Bartošová P.

1. HVIEZDA



V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského 
mesta, ktoré sa volá Nazaret, 
k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom 
Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 
Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s 
tebou."
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená
takýto pozdrav. 
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 
Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 
On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh 
mu dá trón jeho otca Dávida, 
naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho 
kráľovstvu nebude konca." 
Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?" 
Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc 
Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn. 
Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 
šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! 
Lebo Bohu nič nie je nemožné." 
Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova." Anjel potom od nej odišiel. 







KOSTOL ZVESTOVANIA PÁNA



NAVŠTÍVENIE PANNY MÁRIE 

2.

Lk 1, 26-56
Karin Belková

Dária Čepelová



LK 1, 26-56

26 V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, 27 k panne 
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. 28 Anjel prišiel k nej a 
povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ 29 Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo 
znamená takýto pozdrav.30 Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. 31 Počneš a 
porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá
trón jeho otca Dávida, 33naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude 
konca.“ 34 Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ 35 Anjel jej odpovedal: 
„Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude 
to Boží Syn. 36 Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o 
nej, že je neplodná! 37 Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ 38 Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa 
mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. 39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a 
ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila 
Alžbetu. 41 Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch 
Svätý. 42 Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho 
života. 43 Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44 Lebo len čo zaznel tvoj 
pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45 A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 
že sa splní, čo jej povedal Pán.“ 46 Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, 
mojom Spasiteľovi, 48 lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma 
budú všetky pokolenia, 49 lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 50 a jeho 
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. 51 Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, 
čo v srdci pyšne zmýšľajú. 52 Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nakŕmil 
dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. 54 Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje 
milosrdenstvo, 55 ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ 56 Mária zostala pri nej 
asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.



Zjavenie anjela Gabriela Panne Márii  



ALŽBETA  A  PANNA MÁRIA 

Navštívenie Panny Márie je označenie pre 
novozákonnú udalosť, popísanú v Lk 1, 40-56. 

Ide o stretnutie tehotnej  Panny Márie s takisto 
tehotnou príbuznou Alžbetou, budúcou matkou 
Jána Krstiteľa. 

Tehotenstvo neplodnej Alžbety bol zázrak, 
ktorý Márii potvrdil jej predchádzajúce 
Zvestovanie. 

Ide tiež o príležitosť, pri ktorej boli prvýkrát 
prednesené dve významné modlitby katolíckeho 
kresťanstva- Zdravas Mária a Magnificat . 

Pamiatka tejto udalosti sa v rímskokatolíckej cirkvi 
slávi 31. mája ( predtým sa slávil  2. júla ), je jej 
zasvätených mnoho chrámov a inšpirovala rad 
umeleckých diel .



MAGNIFICAT 

Magnifikat je chválospev, ktorý 
hovorí Mária pri navštívení svojej 
príbuznej Alžbety, matky Jána Krstiteľa  je 
uvedený v Evanjeliu sv. Lukáša . Svoj názov 
má zo začiatočných slov v 
latinčine Magnificat anima mea - Velebí moja 
duša.

Táto modlitba je pevnou súčasťou 
večernej modlitby kňazského breviáru.



3. HVIEZDA 3. HVIEZDA --
SEN SV. JOZEFA

Andrej Ferenec, LukAndrej Ferenec, Lukášáš ŠŠimimášášekek

Mt 1, 9Mt 1, 9--2525



MT 1, 9-25

� 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho 
matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, 
ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala 
z Ducha Svätého.

� 19 Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a 
nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal 
potajomky prepustiť.

� 20 Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov 
anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať
Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je 
z Ducha Svätého.

� 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on 
vyslobodí svoj ľud z hriechov.

� "22 To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal 
ústami proroka:

� 23 "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno 
Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

� 24 Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal 
Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

� 25 Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu 
meno Ježiš.



ÚTEK DO EGYPTA
Útek do Egypta je biblická udalosť

opísaná v Matúšovom evanjeliu 

(Mt 2,13-23).

Sv. Jozef utiekol so svojou ženou Máriou

a novonarodeným Ježišom 

po návšteve Troch kráľov z Betlehema do 

Egypta, pretože sa dozvedel, že kráľ Herodes 

chystá vyvraždenie všetkých novorodencov. 

Tento príbeh je často zobrazovaný v umení ako 

posledná scéna zobrazujúcich narodenie 

Ježiša  a je tiež bežnou súčasťou cyklov Život 

Panny Márie a život Krista.



Keď mudrci z východu prišli hľadať
Ježiša, prišli ku kráľovi Herodesovi do 
Jeruzalema pýtali sa, kde môžu nájsť
novorodeného "kráľa Židov" (Mt 2,1-2

Herodes bol znepokojený, že by dieťa mohlo ohroziť jeho vládu,  požadoval 
jeho smrť (Mt 2,16). Preto začal vraždenie neviniatok  v snahe Ježiška zabiť. 

Ale Jozefovi sa zjavil anjel 
A varoval ho, aby odviedol 
Ježiša jeho matku do Egypta 
(Mt 2,13-15).

Egypt bol logickým útočiskom, 
pretože bol mimo oblasť ovládanú Herodesom, pritom boli ako Egypt, tak 
Palestína súčasťou Rímskej ríše, čo   umožňovalo relatívne bezpečné
cestovanie medzi týmito oblasťami.



4. HVIEZDA

PASTIERI
Viktória Filadelfiová

Viktória Tlaskalová

Lk 2,8-14



V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje 
stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 

Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! 
Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 
ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do 
plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 
zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 
pokoj ľuďom dobrej vôle.“



Vo vianočnej noci sa Ježiš ukázal pastierom, úbohým 
a opovrhovaným ľuďom, azda i zbojníkom, ako hovoria. Oni ako 
prví priniesli trochu tepla do tej studenej betlehemskej jaskyne. 
Teraz prichádzajú mudrci z ďalekých krajov, tiež tajomne 
priťahovaní týmto Dieťaťom. Pastieri a mudrci sú vzájomne veľmi 
odlišní, jedna vec ich však spája: nebo. Betlehemskí pastieri sa 
hrnuli uvidieť Ježiša nie preto, že by boli zvlášť dobrí, ale preto, že 
v noci bdeli a zdvihnúc oči k nebu videli znamenie, načúvali jeho 
posolstvu a nasledovali ho. Taktiež mudrci: študovali nebesá, 
uzreli novú hviezdu, rozlúštili znamenie a vydali sa na cestu 
z veľkej diaľky.



ZAUJÍMAVOSTI

Lukáš nám podivuhodne rozpráva

o tom, ako anjel, ktorý sa stal viditeľným, 

pastierom na poli zvestuje o tom, že sa im 

narodil Spasiteľ sveta. 

Potom sa spomína, že keď anjel dopovedal 
svoje zvestovanie, pristúpilo k nemu 
množstvo rytierstva nebeského (Luk. 
2,13).

Predstavte si teda obraz, ako sa títo pastieri 
dívajú nahor a ako sa im zjavuje niečo 
ako otvorené nebo, a ako sa pred nimi 
rozprestierajú v mohutných obrazoch 
bytosti duchovného sveta.

K pastierom sa nesú slová, ktoré, keby sme 
ich správne preložili, by zneli asi takto: 

"Z výsosti sa zjavujú božské bytosti, aby 
zavládol mier dolu na Zemi medzi 
ľuďmi, ktorí sú preniknutí dobrou vôľou" 
(Luk. 2,14).

To, čo pastieri vidia, je zjavenie 
duchovných bytostí, pôsobiacich z 
výšin, a v tejto chvíli k nemu dochádza, 
aby sa uhostil mier v ľudských srdciach 
naplnených dobrou vôľou.



5.HVIEZDA
BETLEHEM
LK 2,7

Patrícia Fišerová
Barbara Beňová



� V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po 
celom svete.

� Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.

� A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

� Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do 
Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z 
Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou 
manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

� Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.

� I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.  



BETLEHEM
- mesto na Západnom brehu Jordánu 8 kilometrov 
južne od Jeruzalemu. 

Je hlavným mestom Palestínskej samosprávy a 
centrom palestínskeho cestovného ruchu 
a kultúry.  Tóra označuje Betlehem ako 
mesto Dávidove, v ktorom bol korunovaný za 
kráľa Izraela.
Novozákonné evanjelia označujú Betlehem ako 

miesto narodenia Ježiša Nazaretského. 
V meste sídli jedna z najstarších 
kresťanských komunít na svete.



DEJINY 

Počas povstania Bar Kochby bolo mesto spustošené a Rímania dali na 
mieste Ježišovho narodenia vybudovať svätyňu zasvätenú Adónovi. O 
dve storočia neskôr tam nechala Svätá Helena postaviť vôbec prvý 
kresťanský kostol – Chrám Narodenia Pána. Mestské hradby boli 
zničené v roku 1250, a následne postupne obnovené počas 
nadvlády Osmanskej ríše.



SLOVENSKÝ BETLEHEM
Majster Pekára sa po odchode do dôchodku v roku 1980 púšťa do 

výroby diela, ktoré je odkazom veriaceho človeka, obdivovateľa krás 
Slovenska, rezbára a konštruktéra. Začal sa rodiť Slovenský betlehem, 
ktorý vznikal pätnásť rokov. 



Spolu je tu rozmiestnených asi 300 postáv, z ktorých sa polovica 
pohybuje. Je tu stvárnený bežný život, aj pracovné činnosti slovenského 
ľudu v minulosti.

Slovenský betlehem 
bol otvorený a požehnaný 26. novembra 1995

na nedeľu Krista Kráľa, nitrianskym diecéznym biskupom.



CHRÁM NARODENIA PÁNA

Bazilika narodenia je kostol v Betleheme, 

postavený nad miestom narodenia Ježiša Nazaretského.

Predstavuje jedno z najsvätejších miest kresťanov. 

Je to najdlhšie neprestajne fungujúci kresťanský kostol na 
svete. 

Výstavbu kostola začal Konštantín Veľký s matkou Svätou 
Helenou. 

Kostol sa postavil v blízkosti jaskyne, ktorá je podľa tradícií
považovaná za miesto narodenia Ježiša Nazaretského.





ÚTEK DO EGYPTA

Mt, 2, 13-23

6. hviezda

Jakub Híreš
Miroslav Kurtiš
Peter Dorušinec



13 Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi 
so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, 
lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." 14 On vstal, vzal za noci dieťa i 
jeho matku a odišiel do Egypta. 15 Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa 
splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." 16 Keď
Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a 
na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel 
od mudrcov. 17 Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 "V Ráme bolo 
počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, 
Iebo ich niet." 19 Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v 
Egypte 20 a povedal mu: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do 
izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli." 21 On vstal, vzal dieťa i 
jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. 22 Ale keď sa dopočul, že v Judei kraľuje 
Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral 
sa do Galilejského kraja. 23 Keď ta prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, 
aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: "Budú ho volať Nazaretský. 



ÚÚtek do Egypta je tek do Egypta je biblickbiblickáá udalosudalosťť opopíísansanáá v v MatMatúšúšovomovom evanjeliuevanjeliu
(Mt 2,13(Mt 2,13--23), pri ktorej 23), pri ktorej svsv. . JosefJosef utiekol so svojou utiekol so svojou žženou enou MMááriouriou a a 
novonarodeným novonarodeným JeJežžiiššomom po npo náávvššteve teve TrochTroch krkrááľľovov z z BetlehemaBetlehema
do do EgyptaEgypta, preto, pretožže sa dozvedel, e sa dozvedel, žže kre krááľľ HerodesHerodes chystchystáá
vyvravyvražždeniedenie vvššetkýchetkých novorodencovnovorodencov. Tento pr. Tento prííbeh je beh je ččasto asto 
zobrazovaný v umenzobrazovaný v umeníí..





7. HVIEZDA -

OBETOVANIE PÁNA -

HROMNICE

Daniel Belian & David Rigo



OBETOVANIE PÁNA LK 2,22-39

22 Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich 
očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili 
Pánovi,23 ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko 
mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené
Pánovi,"24 a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár 
hrdličiek alebo dva holúbky.25 V Jeruzaleme žil vtedy muž
menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával 
potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. 26 Jemu Duch 
Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. 27 Z 
vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali 
dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, 28 vzal 
ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:



29 "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji 
podľa svojho slova,30 lebo moje oči uvideli tvoju 
spásu,31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých 
národov:32 svetlo na osvietenie pohanov a slávu 
Izraela, tvojho ľudu.„

33 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom 
hovorilo.

34 Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, 
povedal: "On je ustanovený na pád a na 
povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, 
ktorému budú odporovať,35 - a tvoju vlastnú
dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie 
mnohých sŕdc.„

36 Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, 
z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od 
svojho panenstva žila so svojím mužom sedem 
rokov,37 potom ako vdova do osemdesiateho 
štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v 
noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.38 Práve v 
tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o 
ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie 
Jeruzalema.39 A keď vykonali všetko podľa 
Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho 
mesta Nazareta.



8. HVIEZDA
NÁJDENIE JEŽIŠA V 
CHRÁME

LK 2 , 41 – 52
Andrej Toman, Miroslav Koníček



Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné
sviatky.

Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal 
chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali 
sa, že je v sprievode. 

Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No 
nenašli. 

Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. 

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval 
ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho 
rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: "Syn môj, čo si 
nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!„

On im odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť
tam, kde ide o môjho Otca?„

Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do 
Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky 
slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.



� Židia 3x v roku išli na sviatky do 
Jeruzalema.

� Keď mal židovský chlapec 12 
rokov mohol sa zúčastniť týchto 
sviatkov.

� Ježiš tiež ako 12-ročný sa 
zúčastnil sviatku v Jeruzaleme.

� V Jeruzaleme sa nachádzal 
„dom jeho Otca“ .



� A títo vážený muži počúvali 
tohoto chlapca a sami prežívali 
zvláštny pocit. 

� V duchu sa pýtali: Kto je tento 
chlapec? Ešte sme sa nestretli s 
takým záujmom, vedomosťami a 
s takými hlbokými otázkami u 12-
ročného chlapca. 

� Veľmi ich zaujal, až tak, že 
zabudli na svoj profesorský 
prístup a ochotne a s radosťou 
hovorili tomuto chlapcovi výklad 
Božie slova. Slovo, ktoré sa v 
prítomnosti tohoto chlapca 
stávalo živé. 12-ročný Ježiš v 
chráme učil dospelých. To si len 
oni mysleli, že učia jeho. Svojou 
detskou skromnosťou a 
prívetivosťou, hlbokými otázkami, 
ktoré viedli k zamysleniu viedol 
týchto vážnych mužov k tomu, 
aby sami pochopili význam 
obradov, ktoré prevádzali.



9. HVIEZDA 
SVADBA V KÁNE

Jn - 2,1-11

Ivan Frýdecký

Peter Kolesányi



KÁNA GALILEJSKÁ NA MAPE IZRAELA



KÁNA GALILEJSKÁ – SATELITNÝ ZÁBER



EVANJELIUM  PODĽA JÁNA

V galilejskej dedine Kána sa o tri dni nato konala svadba a bola 
tam Ježišova matka Mária.

2 Medzi svadobnými hosťami bol aj Ježiš a jeho učeníci.

3 Matka prišla oznámiť Ježišovi, že sa minulo víno.

4 Nemôžem ti v tom pomôcť," povedal jej. Ešte nenastal môj čas 
konať zázraky."

5 Ale jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám 
prikáže."



EVANJELIUM PODĽA JÁNA

6 Na chodbe stálo šesť kamenných asi stolitrových nádob, ktoré
sa používali na obradné umývanie.

7 Ježiš kázal obsluhujúcim, aby ich naplnili vodou.

8 Keď to urobili, vyzval ich: Dajte z nich ochutnať starejšiemu."

9 Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno - on nevedel, 
skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli -, 
zavolal si ženícha

10 a povedal mu: To víno je vynikajúce. Zvyčajne sa najprv 
ponúka lepšie, a keď sa hostia napijú, potom prinesú horšie. 
Ale ty si odložil dobré víno až nakoniec."

11 V galilejskej Káne Ježiš prvý raz prejavil svoju božskú moc. A 
jeho učeníci v neho uverili.



„Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba.“

Z evanjeliového textu nie je jasné, ku ktorému predošlému 
dátumu sa má výraz „tretí deň“ vzťahovať.

Pre evanjelistu má však tento časový údaj pravdepodobne 
symbolický význam. 

V Starom Zákone je tretí deň dňom zjavenia sa Boha, ako to 
dokumentuje napríklad i najdôležitejšia správa o stretnutí sa 
Boha s Izraelom na Sinaji: „Keď nastal tretí deň, začalo za rána 
hrmieť a blýskať sa... Pán zostúpil na vrch Sinaj v ohni.“



V nadväznosti na tento „tretí deň“, deň zjavenia sa 
Boha svojmu ľudu, 

prichádza Ježiš na svadbu, kde ako prvé zo všetkých svojich 
znamení vykoná zázrak premeny vody na víno.

Je zaujímavé, že evanjelista Ján ani jeden z Ježišových 
zázrakov – a zaznamenáva ich mnoho - neoznačuje 
slovom „zázrak“. Namiesto tohto označenia rád používa 
slovko „znamenie“. 

Je v tom snaha upozorniť na to, že zázračný čin nie je len 
niečo senzačné, ale že v ňom treba hľadať a stále nanovo 
objavovať jeho hlbšie posolstvo a odkaz.



Šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na 
očisťovanie – toto je obraz starozákonného Izraela, 
ktorý dodržiava Zákon –

Izraela síce zbožného, ale prázdneho, lebo 
nepoznal Mesiáša. 

A rovnako sú tie nádoby obrazom 

celého ľudstva, bezradného, nenaplneného, 

ktoré nie je schopné bez Božieho zásahu 

zabezpečiť si to najpodstatnejšie –

spásu a plnosť života.



10. HVIEZDA
SEDEM BOLESTÍ
PANNY MÁRIE

Adam Palček

Adam Fuka



PREČO PRÁVE SEDEM ?

Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako 
svoju národnú Patrónku. 

V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná
Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, 
„sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom 
živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný 
nečakanými, bolestnými udalosťami. 

Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť.

No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich 
bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú
to:

� Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne 
meč“)

� Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel 
zabiť malého Ježiša

� Strata dvanásťročného Ježiša v chráme

� Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste

� Ukrižovanie a smrť Ježiša

� Snímanie z kríža

� Ježišov pohreb



1. BOLESŤ PANNY MÁRIE

Prvou bolesťou Panny Márie bola Simeonova predpoveď
o Ježišovi, keď ho ako 40-dňového obetovali v 
chráme.

•Evanjelista Lukáš píše: „Simeon 
ich požehnal a Márii, jeho matke, 
povedal: „On je ustanovený na 
pád a na povstanie pre mnohých 
v Izraeli a na znamenie, ktorému 
budú odporovať, - a tvoju vlastnú
dušu prenikne meč -, aby vyšlo 
najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“
(2, 34-35). 

Túto bolesť by sme 
mohli nazvať, ako 
bolesť spôsobenú
slovom o milovanom 
človeku.



2. BOLESŤ PANNY MÁRIE

� Druhou bolesťou bol útek do Egypta.

Evanjelista Matúš píše: „Po odchode 
[Mudrcov] sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov 
anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou 
dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň
tam, kým ti nedám vedieť, lebo 
Herodes bude hľadať dieťa, aby ho 
zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho 
matku a odišiel do Egypta“ (2, 13-14). Toto 
bola bolesť spôsobená neistým osudom 
milovaného človeka. Je veľa vecí, ktoré
nám alebo našim blízkym spôsobujú
neistotu ohľadom budúcnosti: 
nezamestnanosť, existenčné problémy, 
vláda alebo vyčíňanie zlých ľudí. Toto sú
chvíle, kedy znášame ten istý údel, ako sv. 
Rodina. Netreba ani tu strácať nádej v 
obrátenie zla na dobré.



3. BOLESŤ PANNY MÁRIE

Treťou bolesťou je hľadanie Ježiša v chráme.

Evanjelista Lukáš hovorí: „...keď sa dni slávností
skončili a oni sa vracali domov, zostal 

chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia 
nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. 

Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými 
a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do 

Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch 
ho našli v chráme“ (2, 42-46). Toto bola bolesť

spôsobená stratou milovaného človeka. 
Vždy, keď sa nám deti alebo iní blízki stratia, 

či už mravným spustnutím, stratou viery alebo 
jednoducho tým, že idú ako Ježiš cestou, 

ktorej my nerozumieme, prežívame bolesti, 
ktoré prežívala Mária a Jozef. Ani tu netreba 

byť pasívnym, ale uvažovať, čo je ešte možné
urobiť, aby sa veci – alebo aby sme sa my 

sami – zmenili.



4. BOLESŤ PANNY MÁRIE

� Štvrtou bolesťou bolo stretnutie sa s Ježišom 
na krížovej ceste.
Evanjelista Lukáš píše: „Šiel za ním veľký 
zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a 
nariekali“ (23, 27-31). Medzi týmito ženami 
bola zaiste i Mária, Ježišova matka. Toto 
bola pre ňu bolesť spôsobená ponižovaním 
a zahanbovaním milovaného človeka. Niet 
na svete väčšej bolesti, ako strata cti, ktorá
sa prejavuje tým, že ľudia si z nás alebo z 
našich blízkych robia posmech, pohŕdajú
nami, majú nás či ich za nič. Toto sa môže 
stať, keď nás spravodlivo či nespravodlivo 
obvinia z niečoho, alebo keď človek ochorie 
na psychickú chorobu, ktorá celkom zmení
podstatu jeho osobnosti. Ťažko nám je 
prizerať na človeka, ktorý takto trpí.



5. BOLESŤ PANNY MÁRIE

� Piata bolesť bol pohľad na zomieranie 
Ježiša na kríži.

� Toto bola bolesť z utrpenia milovaného 
človeka. Ježiš trpel enormne, a Mária 
nemohla, čo ako by bola chcela, urobiť
úplne nič. Toto utrpenie sa v našom živote 
odohráva, keď vidíme trpieť svojho blízkeho: 
telesne, duševne i duchovne. Vidíme jeho 
bolesť, trápenie, bezsenné noci, a 
nemôžeme pomôcť; iba sa prizerať. Čo 
však pomôže, je aj obyčajná prítomnosť, 
ako v prípade Márie a Ježiša



6. BOLESŤ PANNY MÁRIE

� Šiesta bolesť bolo prijatie mŕtveho 
Ježiša z kríža do lona.
Toto bola bolesť zo smrti 
milovaného človeka. Mária 
prežívala najväčšiu stratu svojho 
života. Ježiš ležal mŕtvy v lone, z 
ktorého sa narodil. Je veľa foriem 
smrti, z ktorých sa skladá náš život, 
kým nepríde smrť definitívna. 
Musíme odumierať veciam, 
vzťahom, závislostiam, 
naviazanostiam, sebe samým, 
svojmu vlastnému egu. A to preto, 
aby sa v nás mohol lepšie a v plnšej 
miere rozvinúť život.



7. BOLESŤ PANNY MÁRIE

� Siedmou bolesťou Panny Márie bolo 
uloženie Ježišovho tela do hrobu.
I v našom živote sú bolestné
odlúčenia; niektoré sú časné, niektoré
definitívne, napríklad smrť. Je vecou 
viery prijať fakt, že ani smrťou sa život, 
a teda ani naše vzťahy nekončia, ale 
iba sa mení ich podoba. A my sa raz 
znova stretneme. Mária o tejto 
skutočnosti bola pevne presvedčená. 
Preto ani pri zapečatenom hrobe 
nestrácala nádej.



11. HVIEZDA -

NANEBOVZATIE 
PANNY MÁRIE

Adrián Ondrejec 
a

Peter Lagin



MARIÁNSKY SVIATOK 
NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 

Sviatok: 15.Augusta 

Liturgické slávenie: slávnosť , prikázaný sviatok  



História sviatku: 

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých 
mariánskych sviatkov najstarší. 

Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, 
ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších 
východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. 
Postupom času sa šíril na celú Cirkev. Na Prvom 
vatikánskom sneme v roku 1870 dvestoštyri biskupov 
žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlási dogmu (článok 
viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i dušou 
vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v milostivom 
roku 1950, 1. novembra, vyhlásil pápež Pius XII. 
Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré
máme veriť. 

Biskupi uvádzali tri vieroučné dôvody na základe 
učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr 2,14), 
podľa ktorého triumf Krista nad diablom 
predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve –
nad hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária 
má účasť na tomto triumfe podľa Božej predpovede 
v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a 
ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, 
ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“



Aj u nás, v Košeci máme kostol zasvätený 
Nanebovzatej Panne Márii.

Nanebovzatie Panny Márie 
má pre nás veriacich veľký 
význam. Upevňuje nás v 
nádeji, že aj naše telá budú
raz vzkriesené. 
Nebeská Matka nám vyprosuje 
mnoho milostí, aby sme tak 
ako ona boli vzkriesení na 
večnú slávu, aby sme prijali 
pozvanie jej Syna Ježiša Krista, 
ktorý každému z nás pripravil 
v nebi miesto.



12. HVIEZDA -

MARIÁNSKE
PÚTNICKÉ

MIESTA

Nikola Slúková



� Šaštín -národná svätyňa 

Sedembolestnej Panny Márie

- Bazilika minor. 



� - Súsošie Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky 
Slovenska z roku 1564. 

� -Hlavná púť 15. septembra 



�Nitra - Kostol Panny Márie Nanebovzatej na kalvárii. 
Gotická socha Sedembolestnej Panny Márie. 

Hlavná púť 15. VIII.

Cyrilometodská púť 5. VII.



�Dubnica 
Kostol sv. Jakuba

Soška Panny Márie 

Kráľovnej 

s Ježišom v náručí.

Lurdská jaskyňa 

za kostolom



Rajecká Lesná - neogotický kostol Panny 
Márie - Bazilica Minor. 

Hlavná púť 8. IX. a na sviatok Najsvätejšej Trojice. 

Od roku 1995 je tu umiestnený Slovenský betlehem.



Použité zdroje textov a obrázkov: 

internet

Konečná úprava prezentácie:

Andrej Toman



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ ☺

Žiaci 7. ročníka  ZŠ Košeca, šk. rok 2015/16

Sedembolestná

Panna Mária, 

Patrónka Slovenska,

oroduj aj za nás!


