
Vystrihujeme betlehem 
a premýšľame

Postavičky si podlep tvrdým papierom, 
vystrihni a zlep na vyznačenej bielej 
ploche. Predchádzajúce betlehemské 

postavy nájdeš v KN 48 – 50 alebo 
v archíve na internete: 

www.katolickenoviny.sk.

Dieťa
Ako by vyzerala betlehemská maštaľka či jasky-
ňa s prázdnymi jasličkami? Veď na vyplnenie 
jasličiek čakáme celý Advent. A ľudia, ktorí žili 
pred príchodom Ježiša na svet, naňho dokonca  
čakali tisícročia. My sa však už môžeme radovať. 
Boh nám poslal svojho Syna a zaplnil všetky 
jasličky, maštaľky či tmavé priepasti hriechu 
v našom srdci.

Anjel
Už sme ho spomínali, keď sme vystrihovali po-
stavičku pastiera a premýšľali nad udalosťami, 
ktoré sa odohrali na pastvine neďaleko Betlehe-
ma. Anjel sa vtedy v noci prihovoril pastierom, 
ktorí kvôli ovečkám nespali. Možno si najprv 
mysleli, že sa im to sníva. Ožiarila ich Pánova 
sláva a zmocnil sa ich veľký strach. Anjel – duch 
– Boží posol sa im zjavil. Čo to má znamenať?! 
„Nebojte sa!“ upokojuje pastierov anjel a zvestuje 
im tú najkrajšiu novinu, akú kedy počuli:





– Prvá svieca, druhá, tretia, štvrtá. Ako sa 
napĺňa svetlom adventný veniec u vás do-
ma či v kostole, tak pribúdajú postavičky 
v našom spoločnom betleheme. Pozri, Dob-
romilka, koľko postavičiek je pripravených 
na vystrihovanie a premýšľanie.
– Svetlúšik, máme už Pannu Máriu, Jozefa, 
pastiera s ovečkami a teraz pribudne anjel, 
králi a...
– Dobromilka, už sa nemôžem dočkať, keď 
do maštaľky vložíme to najdôležitejšie – 
Božie Dieťa.
– Je to Dieťa aj vo vašom srdci, kamaráti? 
Ešte nie celkom? A pozvali ste ho tam?
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Ahoj, kamaráti!

Svetlo sveta prichádza (4)

Keď nad tým premýšľame, toto Dieťa je naozaj 
výnimočné.
Už proroci o ňom hlásali výnimočné posolstvá:

Aké mená pre Ježiša vymenoval prorok 
Izaiáš?
Akým menom okrem Ježiš ho pri mod-
litbe oslovuješ ty?

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

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

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

Ako Ježiša ešte oslovujeme napríklad 
počas svätej omše?
Poraď sa s rodičmi a zapíš si:

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

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

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

„Chlapček sa nám narodil, daný nám je 
syn, na jeho pleci bude kniežatstvo  

a bude nazvaný: 
zázračný Radca, 

mocný Boh, 
večný Otec, 

Knieža pokoja. 
Jeho vláda bude veľká a pokoj bude bez 
konca na Dávidovom tróne a nad jeho 

kráľovstvom“ (Iz 9, 5 – 6).
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Králi
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Milí kamaráti, prajeme vám krásne 
Vianoce. Nech vaše srdcia naplní ta-
ká radosť, aká vytryskla v pastieroch 

a kráľoch, keď našli Božie Dieťa a mohli sa 
mu pokloniť ☺.
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„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú 
radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom 
meste narodil Spasiteľ, Kristus 
Pán. A toto vám bude znamením: 

Nájdete dieťatko zavinuté do plienok  
a uložené v jasliach.“ A hneď sa  

k anjelovi pripojilo množstvo nebeských 
zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 

pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Keď budeš tieto Vianoce spievať koledy, spomeň 
si na anjelov, ktorí zvelebovali a chválili Boha 
počas tejto svätej noci. Pripoj k ich chvále svoje 
spievanie☺.

Traja mudrci od východu, ktorí putovali do Betlehema, 
museli byť naozaj veľmi múdri. Študovali proroctvá, Písma 
o očakávanom Spasiteľovi a mali srdcia otvorené na zname-
nia od Boha. Zvláštnu hviezdu videli mnohí vzdelanci, ale 
len títo traja sa odhodlali nasledovať ju.

„Hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, 
až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako 
zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 
Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou,  
jeho matkou, padli na zem a klaňali 
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice 
a dali mu dary: zlato, kadidlo  
a myrhu“ (Mt 2, 9 – 11).

Traja králi nasledovali hviezdu, lebo 
vedeli, že takýmto zvláštnym spôso-
bom ich Boh povedie k Spasiteľovi.

Čo alebo koho nasleduješ ty? Podľa čoho 
kráčaš za Ježišom?
Čo ti pomáha dostať sa bližšie k Ježišovi?

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

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

Kto ti pomáha na ceste za ním? 
(Napíš si, kto alebo čo je tvojou 
hviezdou na ceste za Ježišom.)

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

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


