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– Svetlúšik, netrpezlivo očakávame naro-
denie Ježiša už tretí týždeň, no nevieme sa 
dočkať.
– No, to ti teda poviem, Dobromilka. A ešte 
vyše týždňa, kým príde vytúžené Narodenie 
Pána, och! Keby som si obhrýzal nechty, tak 
ich už od nervozity nemám. Našťastie si 
nechty nehryziem, ale čakať na Vianoce je 
pre mňa náramne ťažké každý rok.
– Predstav si, Svetlúšik, že naši predkovia 
pred naším letopočtom, teda pred narode-
ním Pána Ježiša, nečakali len štyri týždne 
či rok. Vedeli od prorokov, že raz príde Me-
siáš, ale netušili kedy. Čakali storočia, do-
konca tisícročia, kým sa narodí Vykupiteľ 
sveta. Vieš si predstaviť ich túžbu?

Ľud čakajúci na Svetlo

Doplň:

ADVENTADVENT so srdcom dokorán (3)

Ahoj, kamaráti!
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Dávno pred tým, než sa Ježiš narodil, hovorili 
o jeho príchode proroci. Boli vyvolení Bohom, 
aby ho počúvali a odovzdávali Božie posolstvá 
ľuďom. Sedemsto rokov pred tým, ako prišiel 
na svet Ježiš, žil prorok Izaiáš. Vo Svätom pís-
me môžeme čítať proroctvá, ktoré mu dal Boh 
poznať o narodení Spasiteľa. 

Si zvedavý na Izaiášovo proroctvo? 
Kto by nebol, však? Dozvieš sa ho 
v adventnej doplňovačke. Zavolaj si 
na pomoc mamičku a ocka.

„Ľud, čo kráča vo tmách, 
uzrie veľké svetlo, nad tými, 

čo bývajú v krajine 
tieňa smrti, 

.............

.............“

1.  pestún Pána Ježiša

2.  anjel, ktorý zvestoval Márii,  
že počne Božieho Syna

3.  Svätý Otec inak

4.  krajina (dnes štát), kde  
sa narodil Ježiš

5.  mesto, z ktorého Mária  
s Jozefom putovali  
na sčítanie ľudu

6.  ranné sväté omše v Advente  
za svetla sviec

7.  Spasiteľ, Vykupiteľ inak

8.  Biblia alebo Sväté písmo  
je Božie...

9.  obdobie očakávania narodenia 
Ježiša, v preklade „príchod“

10. mesto narodenia Ježiša

11.  počet sviec na adventnom 
venci

12. príbuzná Panny Márie, ktorú 
išla navštíviť s Ježiškom 
v brušku

13.  domáca cirkev inak
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