
A)  Příběh 
 
 Na hodině českého jazyka zadala paní učitelka dětem, aby napsali slohovou práci na 
téma: „Moje maminka.“ Podle toho, co paní učitelka řekla, měli žáci popsat maminku, jak 
vypadá, co dělá a jaká je. 
 Děti začaly psát. Každé z nich se snažilo zvládnout úlohu co nejlépe. Když zazvonilo, 
paní učitelka posbírala sešity a ještě v ten den se podívala na práce žáků. Mnohé z prací byly 
velmi pěkné. Na druhý den pochválila všechny žáky za to, co napsali o své mamince. 

V hodině přečetla několik vět, které se jí velmi líbily. 
„I přes to, že má maminka mnoho práce, vždy si najde čas.“   
„Moje maminka byla nemocná, ale i tak jsme měli doma navařené a uklizené.“   
„Moje maminka myslí nejprve na nás a až potom na sebe.“   
„ I když je moje maminka unavená, vždy se na mě pěkně usměje a řekne mi milé slovo.“  

Nakonec pochválila i Michala za upřímnost, se kterou napsal:  
„Přesto, že moje maminka je moc hodná, já ji málokdy poslouchám.“ 
 
 
Napiš alespoň jeden příklad, který se líbil paní učitelce. 
 
 
B) Evangelium 
 
 
Naše nebeská maminka Panna Maria, se zajímá o potřeby nás všech. 
 
 
1. Přesto, že Maria nevěděla, co          
ji čeká, souhlasila s tím, co jí            Lk 1,26-38 
oznámil anděl. 
  
Protože myslí na nebeského Otce a k dobru  všech lidí. 
 
 
 
2. I přesto, že čekala dítě, šla 
pomáhat  příbuzné Alžbětě.            Lk 1,39-45 
 
Protože se zajímá o svou tetu  a její potřeby. 
 
 
3. I přesto, že cesta z Betléma 
do Egypta je nebezpečná, nebojí se.           Mt 2,13-15 
 
Myslí totiž  na život svého Dítěte - Ježíše, který chrání. 
 



 
4. I přesto, že jejího syna odsoudili 
na smrt, zůstala s ním v jeho            Jn 19,28-30 
nejtěžších chvílích života. 
 
Protože ho miluje. 
 
MILOVAT ZNAMENÁ MYSLET NA DRUHÉ A ZAJÍMAT SE O NĚ A JEJICH 
POTŘEBY. 
 
Přesto, že mnozí lidé nemyslí 
na Pannu Marii, svou nebeskou 
matku, ona stále myslí na ně a 
přimlouvá se a modlí se za ně. 
 
C) Úkol 
 
Přesto, že jsem unavený ……………………………………………….. 
 
I přesto, že mi kamarád nepomohl, ……………………………………. 
 
I přesto, že se Ti večer nechce modlit, zkus si vzpomenout na svou 
nebeskou maminku a pomodli se k ní modlitbu ZDRÁVAS MARIA 
 
D) Zapamatuj si. 
 
PANNA MARIA NÁS MÁ VŠECHNY POD SVOU OCHRANOU. 
  
 
 


