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Pôvod mena: z hebr. hanna – milosť; hebr. 
Jeho – Boh-Jahve a -jaqim – pozdvihnúť; Boh 
posilní, pozdvihne.  

Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny 
Márie. Mlčanie Biblie doplňuje starobylá 
kresťanská literatúra, ktorá nebola prijatá 
za kánonickú. Anna pochádzala z kňazskej 
rodiny z Betlehema. Od 4. storočia dodnes sa 
ukazuje pri Ovčom rybníku v Jeruzaleme 
miesto, kde stál dom Anny a Joachima. 
Súčasne na tom mieste stojí v poradí tretí 
kostol; v stredoveku ho vybudovali križiaci. 

Anna a Joachim boli bezdetní. Po 40-ročnom 
manželstve sa Joachim v pokročilom veku 
vydal na púšť, kde sa 40 dní a nocí modlil 
a postil, pričom vrúcne prosil o potomstvo. 
Anna zasa prosila Boha vo svojom dome, aby 
z nej bol odňatý znak neplodnosti. Napokon 
boli vypočutí. Anjel im predpovedal, že sa im narodí dieťa. Keď sa narodila Mária, aby splnili 
predtým zložený sľub, odviedli svoje jediné dieťa do služby do svätyne.  

Svätá Anna je obľúbenou patrónkou mnohých farností; uctievajú si ju predovšetkým rodiace 
ženy, matky, vdovy. Spolu so sv. Joachimom sú patrónmi manželov. V ikonografii je sv. Anna 
zobrazená ako staršia žena s vélom na hlave; ako Anna Samotretia – Anna s Máriou 
i Dieťaťom Ježišom; ako učí čítať Máriu. Jej atribúty sú prst na ústach, kniha, ľalia. Svätý 
Joachim je zobrazený ako starší, bradatý muž v dlhom odeve alebo v plášti. Jeho atribútmi sú 
anjeli, Dieťa Ježiš v náručí, dva holuby na dlani, na zatvorenej knihe alebo v malom košíku, 
jahňa pri nohách, palica, pastierska palica, kniha, zvitok. 

Poslušnosť – symbol je ovečka 

Podčiarkni slová, ktoré súvisia s poslušnosťou: 

ROBIŤ SI PODĽA VLASTNÝCH PREDSTÁV,  

OBETOVAŤ SA, PODRIADIŤ SA LÁSKE,  ÚNIK, 

POKUŠENIE,  S RADOSŤOU POSLÚŽIŤ,  PREJAVIŤ ÚCTU A LÁSKU,  

MENIŤ SEBA, NIE DRUHÝCH,  VYHOVÁRAŤ SA, 

POČÚVAŤ UŠAMI A SRDCOM,  NEVŠÍMAVOSŤ,  AUTORITA 

Predsavzatie: Navštívim starých rodičov a obdarujem ich vlastným darčekom. Budem sa 
usilovať poslúchať na prvé slovo. 


