8. december - Nepoškvrnené počatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
Prečítajte si spolu s rodičmi text dnešného evanjelia:

V jednej pesničke o Panne Márii spievame: “Celá krásna si Mária”. Ako
sa to povie po latinsky sa dozvieš z riešenia osemsmerovky.

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša (1,26-38):
Boh poslal 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.

Riešenie osemsmerovky:___________________________________

Zapamätaj si:
Panna Mária sa mala stať mamou Pána Ježiša, ktorý zachráni všetkých ľudí
z hriechov. To bola veľmi dôležitá úloha pre Pannu Máriu. V dnešný sviatok
si pripomíname, že Pán Boh ju na túto úlohu špeciálne pripravoval už od
počatia.
Pomodli sa túto modlitbu:
Pane Ježišu, aj ja mám v živote dôležitú úlohu. Pomôž mi, aby som to s
Tvojou pomocou všetko dokázal(a). Amen.
Panne Márii povedal aká bude jej úloha anjel. Preto si do tvojej cesty za
Ježišom si nalep nálepku s anjelskými krídlami.
Biela farba nám hovorí, že dnes je sviatok.
Do leporela nad nálepku si dokresli mesto Nazaret, v
ktorom bývala Panna Mária tak, ako si ho predstavuješ.

Obrázok vymaľuj.

