
6.  katecheze - O Panně Marii 
 

 

   Kde se v písmu svatém setkáváme s Pannou Marií? 

 

    Písmo svaté o Panně Marii mnoho nehovoří. Její 

život byl velmi tichý.  

     

    První zmínka o Panně Marii je už ve starém zákoně 

v knize Genesis, kde se  hovoří o ženě, která patou 

rozdrtí hlavu hada (ďábla). (Gen 3,15) 

 

    Druhá zmínka je v knize proroka Izaiáše, který 

hovoří o ženě, která počne a porodí syna a dá mu jméno 

Emanuel, což znamená Bůh s námi. (Iz 7,10-14) 

     

 

    Toto byly zmínky ze Starého zákona. Panna Maria je ženou Nového zákona, a proto se tam 

o ní dovídáme nejvíce. Při pohledu na Starý zákon můžeme vidět, že Panna Maria byla 

vyvolená, už před svým narozením.  

 

    Poprvé se s Marií setkáváme v Novém zákoně, 

když k ní přichází archanděl Gabriel, aby jí zvěstoval, 

že se má stát matkou Božího Syna. Jíž zde můžeme 

vidět, že se nerozmýšlí a říká své ano na Boží 

volání. Ví, že to pro ni, v jejím židovském prostředí 

může být potupa, když je matkou bez svatby a otce 

bez dítěte, ale přesto se nebojí a bere na sebe tento 

nelehký úkol. (Lk 1,26-38) 

 

    Další naše setkání je s Marií při Ježíšově narození. 

O tomto se zmíním pouze okrajově, jelikož o tom 

budeme mluvit příští týden. Panna Maria je zde 

popsána jako skromná žena, která nechce nutně 

rodit v drahém prostředí, ale stačí jí chlév a jesle, kam může uložit Božího syna. (Lk 2,1-20) 

 

    Dále se Panna Maria projevuje jako starostlivá matka, která má hned strach o dítě, 

které se jí ztratilo, při cestě z Jeruzaléma, kde probíhaly velikonoční svátky. (Lk 2,41-50) 

 

    Když Ježíš vyrostl, tak se s Marií ocitáme na svatbě v Káni Galilejské, kterou nám popisuje 

evangelista svatý Jan. Zde se Maria představuje jako žena prosící a přimlouvající se za 

nás všechny. (J 2,1-12) 

 



    Velmi zajímavé je setkání Panny Marie a Ježíše. Když ho Maria přišla navštívit, tak mu to 

učedníci sdělují a Ježíš říká: „Má matka, mí bratři jsou ti, kdo poslouchají Boží slovo a plní 

ho“ (Lk 8, 19-23) 

 

 

 

 

    V další části se podíváme na Pannu Marii, která stojí pod 

křížem, na kterém umírá její Syn a náš Bůh. Ani zde 

nepropadá panice, či jiné lidské beznaději, ale myslí na to, že 

On má obětovat svůj život pro nás. Muselo to být pro ni velmi 

těžké, ale je silná. Zde pod křížem, je jí skrze apoštola Jana 

svěřena církev, a nám darována Matka, které je Maminkou 

každého znás. (J 19,25-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    V poslední části se podíváme na Marii, 

jako matku společenství. Ve Skutcích 

apoštolů se píše: „ Všichni se jednomyslně 

modlili spolu s několika ženami, mezi nimiž 

byla Ježíšova matka Marie, a spolu s jeho 

bratry (Sk 1,14). Z tohoto je jasné, že se 

Maria modlí stále i za nás a nepřestává prosit 

za svoje děti, které jsou jí svěřeny. 

 

 

 

 

 

 

Heslo bl. papeže Jana Pavla II. bylo Totus tuus (Celý 

tvůj) 

 

 

 

 

 



Mariánská poutní místa   

 

V České republice:   Křtiny, Vranov u Brna, Svatý Hostýn, Svatý Kopeček u Olomouce, 

Velehrad, Svatá Hora u Příbrami. 

 

Ve světě: La Salleta - zjevení dvěma dětem, Fatima - Tři malí pasáčci, Lurdy - čtrnáctileté 

Bernadettě Soubirousové,  Medžugorje- šest mladých lidí  

 

 


