
Objevte svůj 

Loretánský poklad
Pracovní list stálé expozice pražské Lorety

pro předškolní děti 4 – 6 let.

Nazdárek, já jsem malpa kapucínská, zvědavá opička. Vítám tě 
u nás v Loretě! Asi si říkáš, jak jsem se sem dostala. Budu ti o tom 
vyprávět. Znáš vánoční příběh o narození Ježíška v Betlémě?  

Tak to asi taky víš, že za Ježíškem přišli tři ........................., 
aby se mu poklonili a přinesli mu svoje dary, svoje poklady. No a já 
jsem přišla s nimi. Byla jsem totiž hrozně zvědavá, co to Ježískovi 
nesou. Sochař si mě všiml a vytvořil tady moji podobu.

Říká 
se mi opička 
kapucín, protože 
můj kožíšek se 
podobá oblečení 
bratrů kapucínů, 
kteří se o Loretu 
starají už 
od pradávna.

Vlastně jsem ti neřekla to hlavní:

CO JE LORETA? Pojď 
kolem 
a dívej 
se! Najdeš 
nějaká 
další 
zvířátka?

Když máš něco vzácné-
ho, kam si to schováš? Asi 
do nějaké šperkovnice, 
krabičky. Loreta je taky 
taková ozdobná schránka. 
To důležité je totiž uvnitř. 
Schránka ukrývá  
VZÁCNÝ DOMEČEK!

Najdeš m ě?



 Jiný příběh říká, že lidé rozebrali domeček 
na jednotlivé kameny a ty pak převezli do bezpečí, kde 
dům znovu postavili. Dnes stojí v Itálii na skále nad mořem,  
v městečku Loreto. Jak asi tehdy dávno kameny vzácné 
stavby převezli? 

Vyber jednu možnost:

Legenda říká, že 
domeček zachránili 
andělé - přenesli ho 
až k nám do Evropy. 

DOSTÁVÁŠ RÁD DÁRKY? 
TŘI KRÁLOVÉ PŘINESLI  
MALÉMU JEŽÍŠKOVI TŘI DARY. 
POMŮŽEŠ MI JE V LORETĚ NAJÍT? 
Hledej tři truHličky jako na obrázku, odemkni je a obrázek, 
který uvnitř uvidíš, nakresli do bíléHo políčka.  

Domeček 
byl postaven 
do vavřínového 
háje. Strom vavřín  
(Laurus) dal Loretě  
jméno

JE DAR PRO JEŽÍŠKA - BOŽÍHO SYNA. 
Truhličku najdeš v Loretánském 
domečku. Sem přišel archanděl 

Gabriel k Panně Marii, a řekl jí, že 
bude maminkou Ježíška. Protože 

Bůh tak MILOVAL svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, 

kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný.

Kad i d l o

Uvnitř lorety je socha Panny Marie - maminky Ježíška.  
To proto, že LORETA JE DŮM PANNY MARIE. Stával kdysi ve městě 
Nazaret v daleké zemi Palestině. Po mnoha letech hrozilo, že 
bude domeček zničen.

Podívej se na šaty 
Panny Marie a Ježíška. 
Jakou mají barvu? 
Doma si je vybarvi!



Až si prohlédneš kostel a mariánskou zahrádku kolem 
Loretánského domečku, vyprav se po schodech do 1. patra.  

TADY NAJDEŠ KLENOTNICI
to je místo, kde můžeš vidět opravdový LORETÁNSKÝ POKLAD.
Jsou to vzácné dary, které sem z vděčnosti Bohu - Ježíškovi a Panně Marii - 
přinesli lidé.Taky dáváš ostatním dárky? Kdy jsi naposledy dal někomu dárek?  
Měl z něj radost? A co ty, měl jsi také radost?

Najdi nejvzácnější 
věc pokladu
Diamantovou 
monstranci. 

Horní část  vypadá 
jako sluníčko  

s paprsky  
a  nese ji soška 
Panny Marie. 

Pozorně se dívej!  
Na čem to Panna 

Maria stojí?

Z l a t o
JE DAR PRO JEŽÍŠKA - 

KRÁLE. Truhličku najdeš 
v klenotnici. Vzácné zlaté 
věci sem lidé darovali jako 
poděkování. Modlili se, 
VĚŘILI, že jim Bůh pomůže 

a byli vyslyšeni.

Vzácné diamanty 
darovala  Panně Marii 
hraběnka z Kolowrat.

Najdeš její obraz?
Je před vchodem do klenotnice.

Monstranci 
se také říká 

Pražské slunce. 

Poznáš proč?

Není to hrůzostrašný drak?
Takový drak je symbolem zlého ducha - ďábla.



Myrha
JE DAR PRO JEŽÍŠKA, KTERÝ PŘEMOHL 

SMRT. Truhličku najdeš v modelu 
krypty. V kryptě leží těla zemřelých 

dobrodinců Lorety. Ježíš Kristus 
z mrtvých vstal, proto i my můžeme 

DOUFAT v život věčný. Kdo v něho věří, 
i kdyby zemřel, bude žít navěky.

Slyšel jsi loretánské zvonečky?  Je to taky 
dárek, který sem kdysi daroval jeden kupec  

z Prahy. Měl nemocnou dceru a moc se  
o ni bál. Prosil Boha a Pannu Marii,  
aby se uzdravila. Dcerka měla sen.  
Zdálo se jí o Loretě. Viděla její věž  

a kolem ní andílky, kteří hrají na zvony
krásnou melodii. Když se uzdravila, 

její tatínek nechal na poděkování udělat  
krásnou zvonohru.

Každou hodinu 
hraje písničku 
Panně Marii sám 
hodinový stroj. 
Do zvonů  začnou 
bouchat kladívka .

Na zvonky ale může 
hrát i  člověk. Ve věži 
je malá budka, 
odkud hudebník 
ovládá  srdce zvonů, 
jako by hrál  
na klavír.

Víš, co je krypta? Takové podzemní místo, kam se pohřbívají lidé po smrti. Znal jsi 
někoho, kdo už umřel? Třeba babička nebo dědeček? Když někdo blízký umře, lidé jsou 
smutní. Naše krypta je celá vyzdobená krásnými obrazy, které vypráví příběh o naději, 
že se s nimi zase shledáme! Vstup do jejího 
modelu a uvidíš sám.

Najdi obraz chlapce, který vypouští 
mýdlové bublinky, takový barokní 
„bublifuk“. Podívej, o co se chlapec 
opírá? Co to asi znamená?

Obrázky, které jsi našel v truhličkách, 
jsOu symbOly tří bOžských ctnOstí:  
NADĚJE, LÁSKY A VÍRY. jsOu tO velké dary našehO živOta. 

Až budeš z Lorety odcházet, nezapomeň, že stejně důležité jako 
dary dostávat je dary dávat. Proto bychom měli myslet na druhé, 
mít je rádi a být laskaví. Tak si ukládáme svůj poklad v nebi.

Kdo hraje?
??
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