
Na začiatku Adventu, prípravného ob
dobia na Vianoce, si zavoláme niekoho 
na pomoc. Je to tá najpovolanejšia osoba, 
ktorá túžobne očakávala narodenie Pána 
Ježiša spolu s ostatnými Izraelitmi. Jedného 
dňa sa od anjela Gabriela dozvedela, že práve 
pod jej srdcom Duch Svätý vytvorí nový život. 
Človeka a zároveň Božieho Syna. To je najväčší 
dar, aký sme si mohli priať.

Ahoj, kamaráti!

– Opäť sa s našimi lampášikmi chys-
táme na rannú adventnú svätú 
omšu. Už ste počuli, že také 
sväté omše sa volajú roráty? 
– Dobromilka, nastavila si 
si budík? Zajtra vstávame 
naozaj skoro – za tmy.
– Jasné, Svetlúšik. A ty máš 
okrem lampášika priprave-
nú aj svoju baterku?
– Všetko skontrolované, Dobro-
milka. Potrafíme za Ježišom aj 
v tme.
– Tak paráda. Adventná príprava 
na Ježišove narodeniny sa môže 
začať. Aj s vami, kamaráti. Pridáte 
sa?
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VYSTRIHUJEME
BETLEHEM

a premýšľame

Pomáhaj  nám,  
Panna Mária!
Panna Mária, Matka Spasiteľa,
pripravujeme sa na Vianoce,
na narodenie Pána Ježiša.
Budeme ďakovať Bohu, 
že nám cez teba zoslal Dieťa, 
ktoré všetkých vyslobodí z tmy 
hriechu a smrti. 
Pomáhaj nám, naša nebeská Mama, 
aby sa Ježiš narodil aj v našom srdci
ako kedysi v Betleheme. 

Amen.

Postavičku Panny Márie si podlep tvrdým 
papierom, vystrihni a na vyznačenom mieste 
zlep. Je prvou, veľmi dôležitou figúrkou v tvo
jom papierovom betleheme, ktorý si spolu do 
Vianoc vystrihneme. 

Keby Panna Mária nesúhlasila s tým, že sa 
stane Božou Matkou, čo by sa udialo? 

Ako by nám Boh poslal svojho Syna? 
Prečo si Boh vybral práve mladú dievčinku 

Máriu? 
Aká asi bola? 
Aká dôležitá je pre nás nebeská Mama dnes? 
Môžeme nad tým všetkým veľa premýšľať.
Premýšľať môžeš počas vystrihovania a le

penia, keď budeš pracovať úplne potichučky. 
Alebo môžeš požiadať mamku alebo ocka, aby 
ti popri tichej práci prečítali z Biblie o Panne 
Márii. Napríklad tieto verše: Lk 1, 26 – 38 alebo 
Mt 1, 23.

Figúrku Panny Márie si odlož. Kto k nej pri
budne o týždeň? 
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