
– Nožničky máte poruke? 
– Aj lep sa nám zíde, Svetlúšik. 
A ešte tvrdý papier.
– Už sa nemôžem 
dočkať, Dobro
milka. Pannu 
Máriu do 
nášho 
betlehema 
už máme 
priprave
nú. Dnes 
budeme 
vystrihovať 
a pritom 
premýšľať 
nad ďalšou 
postavou, 
ktorá v bet
leheme 
nemôže 
chýbať. 
Opora Pan
ny Márie, 
pestún 
Ježiša.
– Svätý Jozef.

Postavičku sv. Jozefa si podlep tvrdým papie-
rom, vystrihni a na vyznačenom mieste zlep. 
Ak si všimneš jeho tvár, nie je celkom isté, či 
sa smeje, či je vážny alebo vystrašený. To je na 
tvojej predstavivosti.

– Môžeš si predstavovať, ako sa 
Jozef asi tváril a čo cítil, 
keď vyčerpaný po ceste 
do preplneného Betle-
hema nemohol milova-

nej Márii nájsť dôstojné 
miesto na spanie. 

– Ako sa cítil, keď Dieťa pri-
chádzalo na svet a jeho 

narodenie sprevádza-
li chvály anjelov? 
– Podľa čoho vedel, 
že toto Dieťa je také 

špeciálne? 
– O čo všetko sa musel 

Jozef postarať, aby 
bola Mária a Die-
ťa Ježiš v bezpečí 

a ich rodinka moh-
la spokojne žiť a plniť 

Božiu vôľu? 

Môžeme nad tým všetkým 
veľa uvažovať
Premýšľať môžeš počas 
vystrihovania a lepe nia, 
keď budeš pracovať 
úplne potichučky. 
Alebo môžeš požia-
dať rodičov, aby ti 
popri tichej práci čí-
tali zo Svätého písma 
udalosti, ktoré prezrádzajú, 
aký bol Jozef správny muž.  
Napríklad: Mt 1, 18 – 24;  
Mt 2, 19 – 23.
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Ahoj, kamaráti!

Sprevádzaj nás, 
svätý Jozef !
Sprevádzaj nás, 
svätý Jozef,  
na ceste Adventom, 
ako si sprevádzal 
horami-dolami na ceste 
do Betlehema 
Pannu Máriu s Dieťaťom 
Ježišom pod srdcom.
Uč nás spoznávať Ježiša, 
žiť s ním a cítiť sa 
súčasťou Božej rodiny. 
Pomáhaj nám byť 
odvážnymi a pracovitými, 
ako si bol ty.
Zvlášť oroduj za otcov 
a starých otcov 
našich rodín. Amen.

Svetlo sveta prichádza (2)

VYSTRIHUJEME
BETLEHEM

a premýšľame




