
 
– Svetlúšik, priprav lampášik na roráty,  
ešte niekoľko ich máme pred sebou a mi-
nul sa nám knôtik.
– Mám pocit, Dobromilka, že aj naše sr-
diečka svietia ako lampášiky. 
– Ozaj, Svetlúšik. A štvrtý adventný týž-
deň ich môžeme rozžiariť ešte viac. 
– Čo dnes rozžiarilo vaše srdiečko, kama-
ráti? Môžete si to vpísať do prázdnych 
žiariacich srdiečok lemujúcich cestu do 
chrámu.
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Ahoj, kamaráti!

22. Blčiace 23. Spevavé
Krôčikmi ad-
ventného srdca 
sa približujeme 
k cieľu. Už len 
pár dní nás delí 
od Ježišových na-
rodenín. Môžem mu 
zaspievať Happy Birthday, 
ale skúsim si precvičiť aj 
nejakú koledu ☺. 

Zopakujem si koledy, ktoré poznám. 
Slová nájdem aj v spevníčku v modli-
tebnej knižke.

24. Horolezecké

Toto srdiečko 
je trochu 
nečakané. 
Dva dni pred 
Štedrým 
dňom sa 
niekam driapať? 
Ale môže mi pripo-
menúť neľahkú cestu 
Panny Márie s bruškom 
do Betlehema. Môj náročný 
výstup na kopec mi môže pripomenúť 
námahu ľudí v chorobe, v chudobe, 
vo vojnách, v samote.

Dnes sa vyberiem na kopček za domom 
alebo na prechádzku s baterkou. A bu-
dem po ceste premýšľať o prekážkach 
a Božej pomoci v nich. Kto z rodiny sa 
ku mne pridá?

Toto srdiečko 
je plné svetla. 
Veď horia 
všetky štyri 
sviece.

Keď si dnes zapáli-
me adventný veniec, 
zhasnem všetky ostatné 
svetlá a v tichu budem sledovať sviece, 
ktoré mi pripomínajú, že Kristus je svetlo 
sveta.
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26. Štedrovečerné
Hurá! Dnes 
v noci! Jas-
ličky môjho 
srdca vystla-
né adventnou 
prípravou sa 
zaplnia! 

Dnes sa budem aj 
ja snažiť o štedrosť. 
Chcem byť štedrý na ra-
dosť vo svojej rodine, štedrý 
na pokoj doma, štedrý aj v otázke –  
„Mami, oci, s čím vám pomôžem?“

27. Narodenie Pána

Vitaj,  
Božie Dieťa, 
Mesiáš,  
Knieža pokoja,  
Spasiteľ,  
Svetlo sveta.

Dnes ti venujem 
sústredenú chvíľu. Aj 
na svätej omši. Aj pri 
obzeraní betlehema. Lebo ty si 
ten najdôležitejší dar Vianoc.

25. Tiché

Tajomstvá sú 
spojené s ti-
chom. Aj tajom-
stvo narodenia 
Božieho Syna. 
Ako to, že všemo-
húci Boh, Stvoriteľ 
všetkého, prichádza na 
svet v tele ako malé dieťa?

Dnes odložím hudbu, mobil, vypnem 
telku a budem viac v tichu. Chcem počuť 
ticho prichádzajúceho tajomstva spásy.

Sviatok Svätej rodiny  
Ježiša, Márie a Jozefa
Tento sviatok slávime 1. nedeľu po Narodení 
Pána. Je oslavou rodiny – nezastupiteľnej úlohy 
mamy, otca, starých rodičov. Oslavujeme, že 
každá rodina – nech sa nachádza v akýchkoľvek 
ťažkostiach – môže žiť podľa Božej vôle a roz-
dávať svätosť, lásku, radosť, život. 

Ani Svätá rodina nebola bez ťažkostí: 
– Jozef je prekvapený, že Panna Mária očakáva 
dieťatko, a nevie, čo má robiť, kým mu to Boh 
nezjaví. 
– Budúci rodičia sú v Betleheme odmietnutí 
a Boží Syn prichádza na svet v chudobe. 
– Ježišov život ohrozuje Herodes a rodina musí 
utiecť do Egypta. Nanovo sa udomácňujú v Na-
zarete, dospievajúci Ježiš sa stratí v Jeruzaleme.
– Jozef zomiera a Panna Mária vychováva Ježiša 
ako vdova a nasleduje ho až pod kríž. 

Napriek všetkým ťažkostiam je táto rodina 
vzorom, lebo jej stredobodom je Boh.

Vieš o tom, že každá rodina, v ktorej je 
prítomný Ježiš, je svätá? Ježiš ju posväcuje 
svojou prítomnosťou. Ježiš je všade tam,  
kde ho pozveme.

Porozmýšľaj, ako by mohla znieť modlitba vašej 
rodiny – modlitba za vašu rodinu, aby v nej pre-
býval Ježiš. Domaľuj si rodinné hniezdo z rúk, 
ktoré láskajú, pomáhajú si, ale aj odpúšťajú 
a vzájomne sa liečia. A do stredu rúk môžeš napí-
sať modlitbu za vašu rodinu alebo dokresli Pána 
Ježiša, ktorý túži byť stredom každej rodiny.

OPRAVA: 
Medovníkové 
srdiečko  
v KN 49 zjedol 
tlačiarenský 
škriatok, tak 
sme ho upiekli 
ešte raz.

Milí kamaráti,  
prajeme vám požehnané vianočné 
sviatky a veľkú radosť z narodenia 

Božieho Syna.


