
Adventný pracovný list – PANNA MÁRIA 

Počas celého Adventu (s výnimkou nedieľ) sa pred svitaním môže 
sláviť svätá omša k úcte Panny Márie. Táto svätá omša sa nazýva 
roráty, pretože týmito slovami začína introit (vstup) svätej omše 
(Rorate caeli = Rosu dajte nebesá). Krásny je aj dôvod slávenia 
pred svitaním, lebo v tmách pohanských bludov a v tmách 
dedičného hriechu zasvitla ľudstvu spása, keď sa narodila 
„hviezda ranná – zornica“ – Panna Mária.  
Pomenovanie Panny Márie ako ranná hviezda je inšpirované 
planétou Venuša, druhou zo slnečnej sústavy. Jej povrch je obklopený hustou atmosférou, 
ktorá odráža, viac než ktorákoľvek iná planéta, svetlo slnka. Svetlo Venuše je prvé, ktoré 
sa objaví večer a posledné zmizne za úsvitu. Z tohto dôvodu je ranná hviezda rovnaká ako 
večernica. Atmosferická vrstva Venuše nám neumožňuje vidieť svoj povrch kvôli 
intenzívnemu svetlu, ktoré odráža. V priebehu dňa je takmer nemožné vidieť povrch 
Venuše, pretože sa spája so Slnkom a umožňuje sa úplne ponoriť do jeho svetla. 
Všetky tieto vlastnosti Venuše možno pripísať Márii, Ježišovej Matke. Ranná hviezda je 
predzvesťou a odrazom pravého Svetla. Ona viac, než akékoľvek iné stvorenie, odráža 
Kristovo svetlo. Jej život je tak spojený so životom Ježiša, že človek sa nemôže pozrieť na 
Máriu, aby nevidel Krista, jej Syna a Spasiteľa sveta. Skrze ňu ľudstvo prvýkrát uvidelo 
svetlo svojho Spasiteľa. Mária je stvorenie, ktoré je plné krásy a nádhery, nežné a citlivé, 
usmerňuje pohľad ľudstva k Bohu a zároveň priťahuje Boží pohľad na ľudstvo. V Márii sa 

Boží pohľad opäť stretáva s pohľadom človeka. Motto adventu: (tajnička 

z osemsmerovky): 
Osemsmerovka s tajničkou: ADVENT, BDIEŤ, HVIEZDA RANNÁ, JEŽIŠ, KRISTUS, KRÁSA, 
LAMPÁŠ, MODLITBA, NEŽNÁ, NÁDEJ, OČAKÁVANIE, PANNA MÁRIA, POHĽAD, POKOJ, 
RADOSŤ, RORÁTY, SKUTKY, 
SLNKO, SPASITEĽ, STVORENIE, 
SVET, SVETLO, SVIECE, VENUŠA, 
VIERA, ČLOVEK 
Modlitba k Panne Márii počas 
Adventu: Anjel Pána zvestoval 
Panne Márii...  
Predsavzatie: Zúčastním sa 
na rorátnej svätej omši – 
pripravím si lampáš alebo 
sviece. Pozvem aspoň dvoch 
ľudí, aby išli so mnou. 
Úloha: Nakresli na papier Pannu 
Máriu. Pod obrázok napíš 
skutok, ktorým si svojej mamke 
spôsobil/a úsmev na tvári. Na 
budúcu nedeľu prines ukázať 
obrázok na svätú omšu. 


