
Prežívanie adventu  – Strom Jesseho 

 Tradícia  stromu s rodokmeňom Jesseho je zvyk, ktorý nie je u nás príliš známy. Je 

spojená s biblickým textom proroka Izaiáša: 

 "Vyrazí ratolesť z pňa Jesseho, výhonok vypučí z jeho koreňov, spočinie na ňom duch Pánov: 

duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom. Má záľubu v 

bázni pred Pánom. Nebude súdiť podľa zdania očí, nebude rozhodovať podľa počutia, ale 

podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných a podľa práva bude rozhodovať v krajine pre 

pokorných. Bude biť krajinu palicou svojich úst, usmrtí bezbožného dychom svojich pier ". 

(Izaiáš 11,1-4) 

 Strom Jesseho smeruje pozornosť k Boţím sľubom prostredníctvom určitých 

symbolov, ktoré sa umiestňujú na vetvách stromu. Jeden symbol je pre kaţdý deň adventného 

obdobia. Symboly môţu byť ručne vyrobené alebo sú namaľované na jednotlivé karty. Kaţdý 

z nich reprezentuje jeden z hlavných príbehov Svätého písma. Deti môţu tieto symboly 

zavesovať na strom spolu s rozsvietením sviece na adventnom venci. Podobne ako tieto 

sviece hovoria o nádeji, pokoji, radosti a láske, ktorú dostávame od Boha a ktorú očakávame 

od prichádzajúceho Jeţiša, rodokmeň Jesseho nám hovorí, čo Boh pre nás vykonal a ešte 

vykoná. 

 Strom môţeme pouţiť doma alebo v kostole ako strom, znázorňujúci rodokmeň 

Jesseho. Môţe to byť skutočný strom alebo plagát, alebo model, ktorý deti zdobia symbolmi, 

ktoré reprezentujú biblické udalosti Starého zákona od stvorenia aţ po narodenie Jeţiša 

Krista.  Kaţdý deň si  môţeme prečítať alebo prerozprávať príslušný biblický príbeh, hovoriť 

o ňom, spoločne sa modliť a potom si zavesiť symbol toho dňa na strom. V kostole je 

moţnosť vyuţitia adventného kalendára denne  napríklad počas rorátnych svätých omší.   

 Na Štedrý deň pribudne na vrchol stromu posledný symbol - "Dávidova hviezda". 

Tento symbol nám pripomenie, ţe všetky Boţie prísľuby sa uskutočnia narodením Jeţiša 

Krista, jeho príchodom na tento svet. Bol prisľúbený Bohom a povstal ako výhonok z koreňa 

Jesseho, aby vládol na Dávidovom tróne. Tento strom s rodokmeňom potom môţe zostať ako 

vianočná výzdoba. 

  Rodokmeň Jesseho pomáha deťom i dospelým dobre sa spoločne pripraviť na 

narodenie Jeţiša počas adventnej doby. Pomôţe im sledovať dejiny spásy ako celok a slúţi 

ako pripomienka všetkým, ţe Jeţiš Kristus, náš Pán a Spasiteľ, k nám prišiel ako súčasť 

veľkého Boţieho plánu s nami, so zámerom priniesť všetkému ľudu vykúpenie.  

 



Tabuľka biblických úryvkov 

Osoby Udalosti/témy Úryvok Symbol 

Úvod Čakanie Iz 11,1-2 Zelený strom 

Boh Stvorenie Gn 1,1-2,3 Zemeguľa 

Adam a Eva Hriech Gn 3,1-19 Ovocie a strom 

Noe Sľub Gn 6, 1 - 20 Archa a dúha 

Abrahám Boţia vôľa Gn 12,1-7 Stan 

Sára Vypočutá modlitba Gn 21,1-7 Kolíska 

Izák Ochrana Gn 22,1-14 Baran 

Jakub Boţia prítomnosť Gn 28,10-22 Rebrík 

Jozef Láskavosť Gn 37,1-36 Plášť 

Mojţiš Pravidlá Dt 5,1-22 Tabule Desatora 

Rachab Pomoc Joz 2,1-21 Lano 

Rút Šťastie Rút 1,15-2,3 Obilie 

Samuel Sluţba 1Sam 16,1-13 Roh s olejom 

Dávid Starostlivosť 2 Sam 5,1-5 Koruna 

Eliáš Zázraky 1Kr 18, 17 - 39 Kamenný oltár a oheň 

Jonáš Skryť sa pred Bohom Jon 3,1-5 Ryba 

Izaiáš Obnovenie pokoja Iz 11,6-10 Lev a baránok 

Ester Záchrana Est 4, 1- 17 Hradby 

Zachariáš a Alţbeta Svedectvo Lk 1,5-25 Muţ a ţena 

Ján Krstiteľ Výzva k obráteniu Mt 3,1-6 Holubica 

Mária Čistota Lk 1,26-38 Biela ľalia 

Jozef Počuť Boţí hlas Mt 1,18-25 Tesárske nástroje 

Jozef s Máriou Putovanie Lk 2,1 5 Sandále 

Jeţiš Najkrajší dar Lk 2,6-21 Hviezda 
 

 

1. Biblický úryvok: Iz 11,1-2 

Výklad: Boh má plán pre všetkých. Dávno pred Jeţišom sa narodil a ţil muţ, ktorý sa volal 

Jesse. Jesse mal sedem synov; najmladší sa volal Dávid. Keď Dávid vyrástol, stal sa veľkým 

kráľom Izraela. Boh mal plán pre Jesseho a pre jeho syna Dávida, dokonca predtým, neţ sa 

narodili. 

Jeţiš, ktorý bol tieţ súčasťou rodu Jesseho a teda rodu Dávidovho, sa narodil o mnoho, 

mnoho rokov neskôr ako Dávid. Ľudia čakali dlho na narodenie Spasiteľa. Obdobie adventu 

je obdobie očakávania narodenia Jeţiša, očakávania vianočných sviatkov, ktoré slávime. Je 

ťaţké byť trpezlivý, najmä keď čakáme na niečo tak úţasného ako sú Vianoce! Ale je dôleţité 

učiť sa mať trpezlivosť a veriť ţe Boh má plán aj pre nás. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Prečo je čakanie tak ťaţké? 

Výzva k modlitbe: Milý Boţe, ďakujeme ti, ţe máš plán pre kaţdého z nás. Pomáhaj nám, 

aby sme boli trpezliví, keď čakáme na narodenie Pána Jeţiša. 

Symbol: peň stromu s výhonkami 



2. Biblický úryvok: Gn 1,1-2,3 

Výklad: Boh je stvoriteľ všetkých vecí. Stvoril svet a všetko v ňom: vzduch a vodu, rastliny a 

ryby, zvieratá a ľudí. Keď Boh dokončil stvorenie sveta, bol svet dokonalý. Keď Boh stvoril 

prvých ľudí, aj oni boli dokonalí. Nehrešili ani nerobili Boha nešťastným. Dostali sme krásny 

svet, v ktorom ţijeme, a Boh chce, aby sme sa o neho starali. Môţeme sa starať o tento svet, 

keď budeme dobrí voči všetkému, čo ţije na tejto zemi. 

Svet je dar, ktorý nám Boh dal. Boh túţi, aby sme mali radosť z tohto daru, ale tieţ chce, aby 

sme s ním zaobchádzali šetrne. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Ako sa môţeš starať o rastliny, zvieratá, vtáky, rieky, 

ľudí a všetko ostatné, čo Boh na zemi stvoril? 

Výzva k modlitbe: Ďakujem Ti, Boţe Stvoriteľu, ţe si stvoril náš nádherný svet. 

Symbol: Zemeguľa 

 

3. Biblický úryvok: Gn 3,1-19 

Výklad: Včera sme čítali o dokonalom svete, ktorý Boh stvoril, vrátane dokonalých ľudí. 

Dnes čítame v Biblii o Adamovi a Eve, ao tom, ako neposlúchli Boha. Boh im dal všetko a 

ţiadal len, aby nejedli ovocie z určitého stromu. Ale Eva a Adam toto ovocie jedli. Chceli byť 

ako Boh, ale priniesli do sveta hriech. Hoci je hriech a smútok na svete, Boh o nás stará. 

Boh stále miloval Adama a Evu, ale musel ich potrestať pre ich pýchu a neposlušnosť. Vyhnal 

ich von z krásnej záhrady, a oni museli pracovať, aby získali pokrm. Boh však dal prísľub 

Adamovi a Eve, ţe ich bude vţdy milovať. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Čo z toho, čo robím, robí Boha nešťastným? 

Výzva k modlitbe: Mocný Boţe, chráň nás, aby sme nerobili veci, ktoré Ťa zarmucujú. 

Symbol: Jablko s ovinutým hadom 

 

4. Biblický úryvok: Gn 6, 1 – 22  

Výklad: Boh je smutný, keď ľudia hrešia alebo robia zlé veci. Prišiel čas, kedy bolo toľko 

hriechu na svete, ţe Boh musel nájsť cestu, ako zamedziť šíreniu hriechu vo svete. Preto 

ţiadal Noema, aby vybudoval archu a zachránil svoju vlastnú rodinu, rovnako ako zvieratá, 

pretoţe Noe a jeho rodina nezabúdali na Boha. Boh potom zoslal dáţď a vody zaplavili 

krajinu. Boh vyhubil všetko tvorstvo, zvieratá aj ľudí, ktorí neboli v korábe a medzi ktorými 

sa hriech rozmohol. 

Keď vody ustúpili, Noe a jeho rodina chodili bezpečne po suchej zemi. Boh uzavrel zmluvu s 

Noemom. Sľúbil, ţe nezošle ţiadnu ďalšiu potopu, ktorá by zničila svet. Znamením tohto 

sľubu je dúha na oblohe. Dokonca aj v hriešnom svete nás Boh stále miluje a dodrţiava svoje 

prisľúbenia. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Môţeš vymenovať prisľúbenia, ktoré Boh dodrţiava? 

Výzva k modlitbe: Ďakujem Ti, všemohúci Boţe, ţe stále dodrţiavaš svoje prisľúbenia. 

Symbol: Noemová archa 

 

 



5. Biblický úryvok: Gn 12,1-7 

Výklad: Niekedy od nás Boh ţiada, aby sme urobili niečo, čo je pre nás ťaţké. Boh túţi, aby 

sme boli dobrí, aj keď je oveľa ľahšie a niekedy zábavnejšie hnevať. Boh chce, aby sme šli na 

určité miesta a robili dobré veci, ale nám sa moc nechce. 

Boh ţiadal Abraháma, aby sa vydal na dlhú cestu a opustil miesto, ktoré Abrahám nazýval 

domovom. Za to dal Boh Abrahámovi zasľúbenie. Sľúbil mu svoje poţehnanie. Abrahám 

musel prejsť mnohými problémami a zápasmi, zvlášť keď zabudol počúvať Boţie pokyny, ale 

Boh dodrţal všetky prisľúbenia, ktorá dal Abrahámovi. Najdôleţitejšie bolo, ţe Boh sa stal 

Abrahámovým priateľom navţdy. 

Námet na rozhovor alebo na premýšľanie: Vymenujte spôsoby, ktorými Ti Boh ukazuje, ţe 

máš niečo urobiť. 

Výzva k modlitbe: Boţe, pomáhaj nám, by sme Ťa počúvali a robili veci, ktoré si praješ. 

Symbol: Ťava, Stan 

 

6. Biblický úryvok: Gn 21,1-7 

Výklad: Uţ si niekedy túţil po niečom tak veľmi, ţe si si myslel, ţe keď to nedosiahneš, tak 

snáď umrieš? Je tak ťaţké byť šťastný, keď sa sústredíme na veci, ktoré nemáme, miesto na 

skutočnosti, ktoré máme robiť. 

Sára chcela dieťa viac ako čokoľvek iné, ale aj keď sa veľa modlila a skúšala všetko, načo 

mohla prísť, rovnako dieťa nemala. Keď zostarla, usúdila nakoniec, ţe jej Boh dieťa nedá. 

Ale Boh dal Sáre syna, a ona mu dala meno Izák. Sára bola veľmi šťastná a vďačná Bohu, ţe 

jej dal nádherného syna, keď sa uţ vzdala svojho sna. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Ako odpovedal Boh na tvoje modlitby? 

Výzva k modlitbe: Láskavý Boţe, ďakujeme Ti, ţe odpovedáš na naše prosby. 

Symbol: Hviezdy na nebi 

 

7. Biblický úryvok: Gn 22,1-14 

Výklad: Izák bol zvláštny chlapec, a jeho otec Abrahám ho veľmi miloval. Ale Abrahám 

miloval Boha ešte viac ako Izáka. 

Raz ţiadal Boh Abraháma, aby sa vydal s Izákom na cestu. Abrahám sa podriadil. Potom Boh 

ţiadal Abraháma, aby zabil Izáka ako obeť. Abrahám dostal príleţitosť, aby ukázal, ako 

veľmi miluje Boha. Abrahám vedel, ţe by mal Boha vypočuť. Veril, ţe aj keď má urobiť 

niečo tak strašné, Boh môţe všetko napraviť. Keď uţ bol pripravený obetovať Izáka, Boh 

poslal anjela, aby zastavil Abraháma a zachránil Izákovi ţivot. Potom Abrahám obetoval 

baránka, aby vzdal česť Bohu a poďakoval mu za záchranu Izákovho ţivota. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Kedy si pocítil, ţe Ťa Boh chráni? 

Výzva k modlitbe: Ďakujeme ti, ţe nás chrániš, drahý Boţe, keď musíme robiť veci, ktoré nás 

skľučujú. 

Symbol: Baran 

 

 



8. Biblický úryvok: Gn 28,10-22 

Výklad: Jakub nebol vţdy dobrým človekom. Urobil niekoľko bezcitných vecí, ale namiesto 

toho, aby to ľutoval, utiekol preč. Ţil mnoho rokov ďaleko od svojej rodiny, ale potom nastal 

čas stretnúť sa s bratom. Musel čeliť tomu, čo urobil zle pred mnohými rokmi. 

Keď Jakub utiekol preč od svojej rodiny, myslel si moţno, ţe utečie aj pred Bohom. V noci 

predtým, neţ uvidel svojho brata, prehovoril Boh k Jakubovi vo sne. Boh pripomenul 

Jakubovi svoje prísľuby, ktoré dal Jakubovmu otcovi a dedovi a tieţ to, ţe tieto prísľuby sú 

určené aj jemu. Jakub si myslel, ţe utiekol pred Bohom, ale Boh bol vţdy s ním. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Ako spoznáš, ţe je Boh s tebou? 

Výzva k modlitbe: Pripomínaj nám kaţdý deň, Boţe, ţe si s nami. 

Symbol: rebrík 

 

9. Biblický úryvok: Gn 37,1-36 

Výklad: Niekedy nás dokonca ani láska nemôţe ochrániť pred zlými vecami. Otec Izrael 

(Jakub) svojho syna Jozefa veľmi miloval, ale bratia ho nenávideli. A tak ho predali a neskôr 

sa dostal do väzenia. 

Ale Boh dal Jozefovi zvláštny dar, ţe rozumel snom, a Jozef bol schopný pouţívať tento 

osobitný dar a pomáhať iným. Bol odmenený za svoju pomoc tým, ţe mu bol zverený veľmi 

dôleţitý úrad. V čase, keď zastával svoj úrad, sa znova stretol so svojimi bratmi, ale tí ho 

nepoznali. Hoci Jozef k nim mohol byť zlý, rozhodol sa im pomôcť. Vedel, ţe hoci preţil 

hrozné chvíle, Boh bol vţdy s ním, a Boh aj teraz od neho očakáva, ţe bude konať dobro. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Ku komu si bol dnes láskavý? 

Výzva k modlitbe: Boţe, ktorý odpúšťaš, pomôţ nám, aby sme boli láskaví dokonca aj k tým 

ľuďom, ktorí nás nahnevali. 

Symbol: farebný plášť 

 

10. Biblický úryvok: Dt 5,1-22 

Výklad: Boh chce, aby sme boli k sebe navzájom dobrí. Túţi, aby sme hovorili s druhými tak, 

ako chceme, aby oni hovorili s nami. To nám pomôţe porozumieť tomu, ako sa máme o seba 

navzájom starať. Pred mnohými rokmi dal Boh Mojţišovi desať najlepších pravidiel pre ţivot. 

Tieto pravidlá sa nazývajú Desatoro Boţích prikázaní a sú pre nás dobrými pravidlami i dnes. 

Nie kaţdý plní tieto prikázania. Myslí si, ţe tieto pravidlá mu berú zábavu. Ale Boh nám dal 

tieto pravidlá nie ako trest, ale aby sme chodili po správnych cestách, robili dobré veci a ţili 

pravdivo. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Aké pravidlá nám môţu v našej rodine pomôcť, aby 

sme boli spolu šťastní? 

Výzva k modlitbe: Spravodlivý Boţe, som vďačný za tieto Tvoje prikázania. Veď ma, 

prosím, po správnych cestách a buď stále so mnou. 

Symbol: Dosky Desatora 

 

 



11. Biblický úryvok: Joz 2,1-21 

Výklad: Izraeliti boli pripravení vstúpiť do krajiny, ktorú im Boh sľúbil. Poslali dvoch muţov 

do krajiny, aby sa o nej dozvedeli viac. Bolo to veľmi nebezpečné ísť do tejto krajiny. 

Rachab ušetrila ţivoty týchto dvoch ľudí z vyvoleného národa. Ukryla ich vo svojom dome a 

pomohla im uniknúť. Ona vedela, ţe Boh sľúbil mesto Jericho Jozuemu a Izraelitom, a verila, 

ţe Boh je Bohom mocným. Odváţna Rachab bola Bohom odmenená, pretoţe v neho uverila. 

Izraeliti ochránili Rachab a jej rodinu. Rachab zavesila šnúru z okna svojho domu tak, aby si 

na ňu Izraeliti spomenuli a zachránili ju. A Boh nezabudol na Rachab a vzal ju do ochrany po 

celý zvyšok jej ţivota. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Rozprávajte o tom, kedy vám Boh dal odvahu 

niekomu pomôcť. 

Výzva k modlitbe: Milý Boţe, daj mi odvahu pomáhať druhým. 

Symbol: lano 

 

12. Biblický úryvok: Rút 1,15 - 2, 3 

Výklad: Rút a Noemi stratili všetky blízkych, ktorých milovali. Dvaja synovia Noemi, jeden z 

nich bol manţel Rút, zomreli, a manţel Noemi zomrel tieţ. Noemi ţila s Rút v jej krajine, 

ďaleko od svojej rodiny, a preto sa rozhodla, ţe sa vráti do Betlehema. Rút mohla zostať vo 

svojej vlastnej krajine so svojou rodinou, ale rozhodla sa ísť do Betlehema s Noemi. 

Noemi bola veľmi smutná, pretoţe si myslela, ţe Boh na ňu zabudol. V biblických časoch 

mnoho ţien nemohlo dostať prácu a preto ţeny chodili na pole a zbierali obilie, ktoré tam 

zostalo po ţencoch. Rút išla na pole zbierať klasy a stretla tam Bóza, ktorý bol príbuzným 

Noemi a ktorý sa o ne postaral. Bóz a Rút sa neskôr vzali a mali syna a Noemi bola šťastná. 

Pochopila, ţe Boh na ňu nezabudol dokonca aj vtedy, keď bola smutná. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Kedy si sa cítil naozaj smutný? Čo ťa môţe urobiť 

šťastným? 

Výzva k modlitbe: Svätý Boţe, ďakujem Ti, ţe si vţdy s nami. 

Symbol: Obilie 

 

13. Biblický úryvok: 1Sam 16,1-13 

Výklad: Boh má pre nás plán. Dokonca uţ teraz, keď sme mladí, Boh vidí do nášho srdca a 

vie, kto sme a akí budeme. Väčšina dospelých, ktorí videli Dávida, myslela, ţe je to len 

chlapec, ktorý sa stará o ovce, ale aj keď bol Dávid ešte dieťa, Boh si ho vybral, aby bol 

kráľom. Boţí sluţobník Samuel vylial olej na Dávidovu hlavu a pomazal tak budúceho kráľa 

Izraela. 

Boh má plán pre kaţdého z nás. Mnohí z nás nebudú vládcami, ale kaţdý z nás môţe slúţiť 

Bohu v rôznych úlohách. Preto je dôleţité počúvať Boţie volanie a hľadať spôsob, ako 

osláviť Boha vo svojom ţivote. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Ako môţeš osláviť Boha vo svojom ţivote? 

Výzva k modlitbe: Boţe, plný múdrosti, veď nás, aby sme Ti mohli slúţiť. 

Symbol: Koruna 

 



14. Biblický úryvok: 2 Sam 5, 1 - 5 

Výklad: Hoci bol Dávid vybraný Bohom, aby bol kráľom, keď bol ešte chlapec, stal sa ním aţ 

v tridsiatich rokoch. Dávid bol dobrým kráľom, pretoţe Boh ho viedol a on Boha počúval. 

Dávid slúţil ako kráľ štyridsať rokov. 

Byť kráľom je dôleţité poslanie. Kráľ musí byť múdry a silný; musí robiť to, čo je dobré pre 

ľud ich krajiny. Niekedy sa musí brániť zbraňami, ale vţdy, keď je to moţné, sa musí pokúsiť 

udrţať mier a pokoj. Kráľ chráni svoj ľud ako pastier chráni svoje ovce. Dávid bol pastierom, 

a potom sa stal kráľom. Boh mu zveril starostlivosť o ľud Izraela. 

Námet na rozhovor alebo na premýšľanie: O koho sa máš starať ty? Koho zveril Boh do tvojej 

starostlivosti? 

Výzva k modlitbe: Svätý Boţe, opatruj nás a chráň nás. 

Symbol: Trón 

 

15. Biblický úryvok: 1 Kr 18, 17 - 39 

Výklad: Ľud Izraela zabudol uctievať Boha. Namiesto toho sa klaňali nepravému bohu, ktorý 

sa volal Bál. Boh poslal svojho proroka Eliáša, aby pripomenul ľudu, kto je pravý Boh. Ale 

ľudia nechceli Eliáša počúvať. Preto im Eliáš ponúkol, ţe sa im ukáţe Boţia moc. Pripravil 

obeť, a rovnako tak ju pripravili aj Bálovi proroci. Bálovi proroci sa modlili, aby im ich boh 

zoslal oheň a spálil ich obeť, ale samozrejme falošný boh neurobil nič. Avšak keď sa modlil 

Eliáš, Boh oheň zoslal. 

Izraeliti zabúdali na Boha, kým im Boh neukázal zázrak. Boh robí zázraky aj dnes, ale my 

musíme pamätať na Boha aj vtedy, keď ich nevidíme. Náš Boh je Bohom veľkým, 

potrebujeme sa k nemu modliť v kaţdej dobe. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Existuje niečo, za čo môţeš Boha chváliť? 

Výzva k modlitbe: Ďakujeme Ti, mocný Boţe za všetko, čo si pre nás urobil. 

Symbol: Horiaci oheň 

 

16. Biblický úryvok: Jon 3, 1 - 5 

Výklad: Jonáš bol jedným zo zvláštnych Boţích kazateľov, povolaný ako prorok. Boh ţiadal 

Jonáša, aby splnil zvláštne a dôleţité poslanie. Ale Jonáš neposlúchol Boha a utiekol. 

Samozrejme, Boh vedel, kam Jonáš išiel; nikto nemôţe utiecť od Boha. Boh bol s Jonášom v 

búrke, ktorá zmietala loďou, bol s ním aj v bruchu ryby. Boh bol s Jonášom, keď išiel 

nakoniec do Ninive vykonať poslanie, ktorým ho Boh poveril. 

Nemôţeme Bohu utiecť. Boh chce, aby sme ho poslúchali aj vtedy, keď sa nám nechce, aj 

vtedy je s nami stále. Miluje nás v kaţdej dobe a na akomkoľvek mieste. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Uţ si sa niekedy pokúšal skryť pred Bohom? 

Výzva k modlitbe: Milujúci Boţe, ďakujeme Ti, ţe nad nami stále bdieš. 

Symbol: Veľryba 

 

 



17. Biblický úryvok: Mich 5, 1-4 

Výklad: Vladár z Betlehema, veľmi známe proroctvo pre všetkých ţidov. Betlehem sa stane 

miestom pokoja, radosti, nového začiatku pre všetky národy. 

Ţidia očakávali mesiáša, oni vedeli, ţe príde, ale predstavovali si ho ináč. Mysleli si, ţe bude 

bojovať mečom a ţe ich vyslobodí z nadvlády Rimanov. Ale nestalo sa tak, Jeţiš vôbec 

nenaplnil ich očakávania. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Kto je pre mňa Jeţiš, a aké mám očakávanie od 

Vianoc? 

Výzva k modlitbe: Milujúci Boţe, pomôţ mi hľadať pravdu o tebe. 

Symbol: Mesto Betlehem 

 

18.  Biblický úryvok: Est 4 

Výklad: Boh je činný vo všetkom. Niekedy sa nám zdá, ţe to všetko nemá zmysel, ale neskôr 

pochopíme, prečo nás Boh poslal na určité miesto v danom čase. 

Pre svoju krásu sa Ester stala kráľovnou. Pretoţe bola odváţna, zachránila ţidovský ľud pred 

vyhladením. Strýko povedal Ester, aké nebezpečenstvo hrozí jej aj jej ľudu a pomohol jej 

vytvoriť plán záchrany. Spočiatku si nemyslela, ţe by mohla pomôcť, ale jej strýko jej 

pripomenul, ţe kaţdý je dôleţitý. 

Boh dal Ester v paláci zvláštne poslanie. Jej statočnosť ušetrila veľa ţivotov. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Aké zvláštne poslanie má Boh pre teba? 

Výzva k modlitbe: Boţe, otvor náš zrak, aby sme pochopili plán, ktorý si nám zveril. 

Symbol: kráľovské symboly 

 

19. Biblický úryvok: Lk 1, 5 - 25 

Výklad: Niekedy dokonca aj dobrí ľudia, ktorí sa modlia, nedostanú hneď jasnú odpoveď. 

Zachariáš a Alţbeta ctili Boha a Boh ich miloval, ale nemali dieťa. Jedného dňa, zatiaľ čo 

Zachariáš slúţil v chráme, priniesol mu anjel posolstvo od Boha. Povedal, ţe bude mať s 

Alţbetou syna, ktorý bude mať dôleţitú úlohu a ktorý sa bude volať Ján. Zachariáš nedokázal 

uveriť anjelovi, a tak Boh ako znamenie svojej moci vzal Zachariášovi hlas, takţe nemohol 

hovoriť. 

Predstavte si, ţe by ste videli anjela, ktorý by vám povedal tak šťastné správy, a vy by ste 

neboli schopní komukoľvek povedať, čo sa stalo! Zachariáš bol skľúčený z toho, ţe stratil 

hlas, ale bol šťastný, keď sa dozvedel, ţe jeho syn bol vybraný pre dôleţitý úlohu. 

Námet na rozhovor alebo na zamyslenie: Skús sa zamyslieť a porozprávať o tom, čo Boh 

urobil pre teba. 

Výzva k modlitbe: Všemohúci Boţe, daj nám odvahu rozprávať a svedčiť, čo dobrého si s 

nami urobil. 

Symbol: Alţbeta a zápisník 

 

 



20. Biblický úryvok: Mt 3, 1 - 6 

Výklad: Keď syn Alţbety a Zachariáša vyrástol, začali ho ľudia nazývať Jánom Krstiteľom, 

pretoţe krstil ľudí. Boh si ho vybral, aby pripravil ľud na príchod Jeţiša. 

Ján chcel, aby ľudia vedeli, ţe Jeţiš je Syn Boţí, Spasiteľ, ktorého Boh sľúbil ľuďom o veľa 

rokov skôr. Túţil, aby boli pripravení uveriť v Jeţiša. Ján chcel ľudí upriamiť na Boha. Krstil 

ich v rieke Jordán a oni sľubovali, ţe chcú zmeniť svoj ţivot, ţe uţ nebudú viac hrešiť. Krst 

im pripomenul, ţe Boh im odpustil ich hriechy. 

Ján nevyzeral ako ostatní ľudia, a niektorí ľudia si pravdepodobne mysleli, ţe je trochu 

zvláštny. Ale veľa ľudí bolo pripravených uveriť v Jeţiša. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: V čom potrebuješ, aby ti Boh odpustil? 

Výzva k modlitbe: Boţe, odpusť nám, keď robíme veci, ktoré Ťa zarmucujú. Priprav naše 

srdcia, aby boli schopné prijať Jeţiša. 

Symbol: mušľa 

 

21. Biblický úryvok: Lk 1,26-38 

Výklad: Boh potreboval niekomu zveriť zvláštne poslanie. Hľadal pozemský domov pre 

dieťa, Boţieho Syna. Jeţiš potreboval matku, ktorá by ho milovala a verila v Boha. 

Potreboval matku, ktorá by bola čistá, silná a milujúca. Boh teda vybral Máriu, aby bola 

Jeţišovi matkou. 

Boh poslal anjela, aby priniesol Márii toto posolstvo. Mária sa nad jeho slovami zarazila 

a uvaţovala o nich, ale anjel jej pripomenul, ţe Boh bude s ňou. Mária vedela, ţe byť matkou 

je ťaţké a dôleţité poslanie, ale verila, ţe ju Boh bude sprevádzať. Milovala Boha a chcela 

mu slúţiť všetkým, čo robila. Preto povedala áno s radostným srdcom. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Stali sa ti nejaké veci, ktoré sa ti zdali nemoţné?  

Výzva k modlitbe: Ďakujem Ti, Boţe, ţe pre Teba nie je nič nemoţné, ţe s Tebou je moţné 

všetko. 

Symbol: Biela ľalia 

 

22. Biblický úryvok: Mt 1,18-25 

Výklad: Včera sme hovorili o Jeţišovej matke Márii. Jeţiš mal tieţ svojho pozemského otca, 

pestúna Jozefa, ktorý bol tesárom. 

Boh poslal anjela, aby prehovoril k Jozefovi vo sne. Vysvetlil mu, ţe si Boh vybral Máriu, a 

ţe Máriino dieťa bude neobyčajné. Keď sa Jozef prebudil, pochopil, ţe sa stal s Máriou 

súčasťou Boţieho plánu. Jozef túţil, aby sa stal Jeţišovi dobrým otcom. 

Námet na rozhovor alebo na premýšľanie: Vymenuj niektoré cesty, ktorými Boh k nám 

hovorí. 

Výzva k modlitbe: Boţe, pomôţ nám, aby sme Ťa v ţivote hľadali a našli. 

Symbol: Tesárske nástroje 

 

 



23. Biblický úryvok: Lk 2, 1 - 5 

Výklad: Ísť na výlet je niekedy zábava, napríklad keď ideme na prázdniny. Niekedy to nie je 

tak veselé, napríklad keď ideme k lekárovi, pretoţe sme chorí. Ale zvyčajne, keď sme na 

ceste, či uţ na krátkej alebo dlhej, zaţijeme niečo nové. Na ceste sa učíme spoznávať nové 

veci. 

Mária sa s Jozefom vydala na cestu. Keby sme sa chceli vydať na rovnakú cestu autom, 

netrvalo by to tak dlho, ale Mária s Jozefom išli pešo a cesta im zabrala dlhý čas. Museli ísť 

do Betlehema, pretoţe zemský predpis im to nariaďoval. Museli sa zúčastniť súpisu ľudu. Ale 

to bolo všetko súčasťou Boţieho plánu. To je tá skutočnosť, ktorej sa Jozef s Máriou učili na 

svojej ceste. 

Námet na rozhovor alebo premýšľanie: Čo nové si na svojej ceste k Bohu tento rok objavil? 

Výzva k modlitbe: Boţe, sprevádzaj nás na našich cestách a veď nás, kamkoľvek ideme. 

Symbol: Jasličky 

 

24. Biblický úryvok: Lk 2, 6 - 21 

Výklad: Naše čakanie končí! Jeţiš sa narodil! Hviezda svieti, anjeli spievajú a pastieri sa 

klaňajú. Náš Spasiteľ je tu! Maria bola šťastná, ţe má krásne dieťa, ale vedela, ţe kaţdý deň 

nebude tak výnimočný ako tento. Tušila, ţe sprevádzanie Boţieho Syna bude ťaţkou úlohou. 

Ale teraz sa snaţila radovať zo všetkých úţasných vecí, ktoré sa stali. 

Keď prvý hriech vstúpil do sveta, Boh urobil prísľub. Dokonca, aj keď ľudia zabudli na Boha 

a jeho prísľub, Boh na svoj ľud nezabudol. Boh viedol svoj ľud, chránil ho a miloval, aj keď 

ľudia hrešili. Boh je verný a jeho prísľuby sa napĺňajú. 

Námet na rozhovor alebo na premýšľanie: Ktorá časť biblického príbehu je tvoja obľúbená a 

prečo? 

Výzva k modlitbe: Ďakujem Ti, Boţe vesmíru, za najkrajší dar: Tvojho Syna, Jeţiša. 

Symbol: Hviezda 

 

Spracovala Mgr. Jana Pojezdalová, PhD.  


