
 

 

 

 

Milá mamička a ocino,  

 

v rukách držíte sériu 40-tich kartičiek. Odporúčam si ich vytlačiť, nastrihať a zalaminovať. 

Môžete ich používať aj na ďalší rok. Kartičky vám majú pomôcť lepšie sa s deťmi pripraviť 

na príchod malého Ježiška. Na každý deň adventu je prichystaná jedna kartička + niekoľko 

kartičiek je určených aj na dni po Vianociach (do 6.1. – Zjavenia Pána). Aby sme deťom 

pomohli pochopiť, že Vianoce a Vianočná radosť nekončia rozbalením darčekov na štedrý 

deň, ale že tá radosť z príchodu malého Ježiška má trvať ďalej.  

 

Návod na prípravu:  

 

 Vytlačené a rozstrihané kartičky zalaminujte do fólie veľkosti A6. Môžete zalaminovať 

 aj celú A4 a následne ju rozstrihať. Kartičky však vtedy nebudú až tak moc odolné.  

 Textové popisky k jednotlivým obrázkom môžete prilepiť na zadnú stranu obrázku 

 a až tak ho zalaminovať. Ale môžete si ich nechať len tak v rukách ako malý ťaháčik   

 Pri večernej modlitbe – na 1. adventnú nedeľu si nachystajte prvú kartičku – kartičku 

 č. 1. a po modlitbe sa o nej krátko porozprávajte.  

 Nakoniec si kartičku niekde zaveste alebo nalepte. Spolu bude 40 kartičiek (10 krát 

 A4), tak nájdite dostatočne veľké miesto, aby sa tam zmestili všetky. My si to budeme 

 lepiť lepiacou gumou na stenu. Ale môžete si to štipcami upevniť na šnúrku, ktorú 

 natiahnete na parapetu popod okno, alebo na skriňu, mrazničku, či pripínať na 

 nástenku, ktorú si pripravíte špeciálne na tento účel. Alebo si to môžete len tak lepiť 

 do nejakého malého zošítka či pamätníčka.   

 

Je dobré, keď sa budete modliť v blízkosti už vylepených kartičiek, lebo sa s deťmi môžete 

vrátiť k predošlým kartičkám a spolu si zopakovať, o čom ste sa uplynulé dni rozprávali.  

 

Text ku kartičkám je len odrazovým mostíkom pre vás. Mám 3 a pol ročného syna, pre 

ktorého som to robila, takže otázky sú šité jemu na mieru. Verím, že s vašimi ratolesťami 

pri každom obrázku rozprúdite originálnu adventnú debatu.  

 

Držím vám palce, aby ste si každý deň našli čas na vaše deti, Boha a spoločne sa pripravili 

na Jeho príchod k nám    

 

 

Júlia  

  



 
 
1. deň - obrázok č. 1 – 1. adventná nedeľa (29.11.2020)  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? 3 zhasnuté sviečky a jedna 
zapálená  

 Kde sviečka uteká? Prečo má metlu?  

 Aký je dnes deň? Prvá adventná nedeľa  

 Čo to znamená? Advent – príchod  

 Aké symboly počas adventu používame? Prečo? 
Veniec, sviečka...  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí nepoznajú Pána Boha 
a netešia sa na Jeho príchod.  
 

 
2. deň - obrázok č. 2  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo je sviečka veselá? Na čo sa teší?  

 Čo drží v ruke? Kompas...  

 Na čo slúži?  

 A kto nám ukazuje smer? Koho máme poslúchať?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú neposlušní a ktorým sa 
nedarí ísť dobrým smerom. Pane Ježišu, pomáhaj nám byť 
dobrými.  
 

 
3. deň - obrázok č. 3  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Na čo sú značky? Ako nám pomáhajú?  

 Kto nám okrem značiek pomáha, aby sa nám nič zlé 
nestalo? Mamina, pani učiteľka, pán farár...  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí porušujú dopravné značky 
a chodia rýchlo. Ale tiež ťa prosíme aj za nás, aby sme vedeli 
poslúchať, keď nám dospeláci niečo radia.  
 
 

 
4. deň - obrázok č. 4  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Je ľahké vyrezať také pekné srdce? Nie, musíme sa 
snažiť...  

 Kto nám s tým pomáha a ako? Pán Ježiš nám cez 
svedomie a rodičov hovorí, ako sa máme správať, aby 
sme mali pekné srdiečko.    

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sa starajú o naše srdiečka, za 
rodičov, starkých, pani učiteľky, kňazov...  
 

 
5. deň - obrázok č. 5  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Kedy sa nám srdiečko poškodí a zraní?  

 Prečo je srdiečko zašité a zalepené?  

 Kto nám ho vylieči?  

 Ako by sme mali pracovať, aby sme mali pekné 
a dobré srdiečko?  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí majú poranené srdce 
a nechcú si ho dať Ježiškovi vyliečiť. Pane Ježišu, tiež ťa 
prosíme aj za naše srdiečka, pomôž nám ich vyliečiť a zahojiť.  
 
 

 
6. deň - obrázok č. 6  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo sú tí traja ľudia smutní a siví?  

 Ako môžeme my niekoho rozveseliť?  

 Aký dobrý skutok sme dnes urobili?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú smutní, ktorí sú sami 
a nemajú okolo seba toľko dobrých ľudí ako my. Ďakujeme ti 
Pane Ježišu aj za našu maminku, ocka, súrodencov, starkých, 
pani učiteľky, kamarátov v skôlke a za všetkých, s ktorými nám 
je dobre.  
 

 
7. deň - obrázok č. 7  
  
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo je druhá sviečka smutná?  

 Kedy budú horieť dve sviečky? Už dnes - v sobotu 
večer alebo v nedeľu ráno   

 Čo symbolizuje ten trojuholník? Boha  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí niekedy zhasnú, nemajú už 
chuť byť dobrí. Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme vedeli 
pomáhať druhým ľuďom a vedeli ich potešiť.  
 
 

 
8. deň - obrázok č. 8 – 2. adventná nedeľa (6.12.2020) 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo sú tam 4 sviečky?  4 adventné nedele  

 Čo nám chcú sviečky povedať, keď majú budík 
a metlu? Čas nám beží, už sa to blíži, treba si upratať 
a pripraviť si srdiečko pre Ježiška  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sa netešia na Vianoce – na 
príchod Pána Ježiša.  
 

  



 
9 . deň - obrázok č. 9  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Kam Ježiško vedie chlapca?  

 Sú počas cesty smutní či veselí? A prečo?  

 Prečo je na srdci koruna? Je tam Božie kráľovstvo. 

 Chceš sa aj ty raz dostať do neba k Ježiškovi?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí nám pomáhajú dostať sa 
k Pánu Bohu do neba, do Jeho kráľovstva.  
 
 
 

 
10. deň - obrázok č. 10 – 8.12. – Nepoškvrnené Počatie Panny 
Márie  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? (povedať ako to bolo)  

 Prečo si Pán Boh vybral Pannu Máriu?  

 Mala to ľahké?  

 Je Panna Mária aj naša mamina? Áno   
 
Modlíme sa za... všetky maminky, ktoré sú tehotné a čakajú 
bábätko (môžete si ich aj vymenovať).  
 

 
11. deň - obrázok č. 11  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo dal anjelik do srdca sviečku?  

 Tešila sa Panna Mária na Ježiška?  
 
Modlíme sa za... všetky maminy, ktoré čakajú bábätko 
a netešia sa naň alebo majú obavy, či to zvládnu s bábätkom, 
aby sa už nestrachovali a aby sa tiež naň začali tešiť.  
 
 
 
 

 
12. deň - obrázok č. 12  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Aký je to pán doktor? Gynekológ.  

 A čo robí? Kontroluje, či sa bábätko dobre vyvíja.  

 Prečo je tam holubica? Lebo Panna Mária počala 
z Ducha Svätého a On sa tak znázorňuje.  

 
Modlíme sa za... všetky maminy, ktoré čakajú choré bábätko, 
aby to s ním zvládli a aby bolo okolo nich dosť ľudí, ktorí im 
budú pomáhať.  
 

 
13. deň - obrázok č. 13  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? Alžbetu, príbuznú Panny Márie.   

 Prečo má Alžbeta šedivé vlasy? Lebo je stará.  

 A prečo sa doktor a ľudia vzadu čudujú? Lebo staré 
ženy už nemôžu mať malé bábätká a ona má.  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí neveria Pánu Bohu, že vždy 
vie urobiť nejaký zázrak, že sa o nás stará a pomáha nám.  
 
 
 
 
 

 
14. deň - obrázok č. 14  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? Svätého Jozefa  

 Bol to Ježiškov ocino? Nie, bol to jeho pestún.  

 Ako sa pripravoval na Ježiškov príchod?  

 A ako sa pripravujeme na Jeho príchod my?  

 Máme nejaký pôst alebo presavzatie, ako sa 
zlepšíme?  

 
Modlíme sa za... všetkých pestúnov a pestúnky, ktorí sa 
starajú o deti v detských domovoch. Aj za tety opatrovateľky, 
aj za pani učiteľky a  sestričky v nemocniciach, ktoré sa starajú 
o všetky deti, ktoré momentálne nemajú pri sebe maminku.  

 
15. deň - obrázok č. 15 – 3. adventná nedeľa (13.12.2020)  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Koľko sviečok si dnes zapálime?  

 Ako sa volá 3. nedeľa? Gaudete – radostná  

 Akej farby má dnes pán farár ornát? Ružový  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú chorí, majú koronavírus 
alebo inú chorobu a nemôžu sa dnes radovať s nami, aby sa 
čoskoro vyliečili a mohli sa tešiť z príchodu Pána Ježiša.  
 
 
 

 
16. deň - obrázok č. 16  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? Pannu Máriu s Alžbetou  

 Koho majú v bruškách? Ježiška a Jána Krstiteľa  

 Ktorú Alžbetinu vetu sa modlíme v modlitbe Zdravas 
Mária? Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je 
plod života tvojho Ježiš.  

 
Modlíme sa za... všetkých našich bratrancov a sesternice 
(môžeme vymenovať), aj za našich strýkov, tety, starkých...  
 



 
17. deň - obrázok č. 17  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Koho išla Panna Mária pozrieť? Alžbetu  

 Ako dlho cestovala Panna Mária? 4 dni  

 Čo znázorňuje tá holubica? Ducha Svätého  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí cestujú, aby sa im nič zlé 
nestalo a šťastne sa vždy vrátili domov ku svojej rodine. Svätý 
Krištof, patrón cestujúcich, oroduj za nás všetkých.  
 
 
 

 
18. deň - obrázok č. 18  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo išla Panna Mária ku Alžbete? Aby jej pomohla, 
lebo bola už stará.  

 Ako dlho ostala Panna Mária u Alžbety? Asi 3 
mesiace.  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí pomáhajú starým ľuďom. 
Pane Bože, pomáhaj aj nám, aby sme aj my vedeli pomôcť 
našim starkým.  
 

 
19. deň - obrázok č. 19  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? Ján Krstiteľ hovoril: „Pripravte 
cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“  

 Prečo chlapec robí cestu zo srdiečok? Sú to dobré 
skutky.  

 Aké dobré skutky som dnes urobil, resp. urobím 
zajtra? Dajme si nejaké predsavzatie.  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú leniví a nechce sa im robiť 
dobré skutky, aby sa dokázali premôcť a aby sa chceli stať 
lepšími. Aj za nás ťa prosíme, aj my sa chceme stať lepšími   
 

 
20. deň - obrázok č. 20  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Čo to majú na hlavách a prečo to tam je? Svätožiaru  

 Prečo ich nechceli nikde pustiť?  

 Kedy my nechceme pustiť Ježiška do nášho srdiečka?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú osamelí, ktorých si nik 
nevšíma, ktorých nikde nechcú pustiť. Prosíme ťa, Pane Bože, 
aj za bezdomovcov, ktorí nemajú kde bývať, aby si našli nejaké 
bývanie a nemuseli byť na Vianoce vonku sami. 
 

 
21. deň - obrázok č. 21  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo je tam neporiadok?  

 Prečo sa Pán Ježiš nešiel narodiť v paláci ako iní králi?  

 Kedy máme my v srdiečku takýto neporiadok?  

 A ako si môžeme srdiečko upratať?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí majú smutné srdiečko 
a nechcú si v ňom upratať. Tiež ťa prosíme, Pane, aby sme 
dokázali byť dobrí na našich súrodencov. Aby sme sa nebili, 
nehádali a nerobili si takýto neporiadok v srdiečku. 
 
 

 
22. deň - obrázok č. 22 – 4. adventná nedeľa (20.12.2020)  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Aké symboly držia sviečky v ruke?  

 Čo nám chcú tými symbolmi pripomenúť?  
 
Modlíme sa za... všetkých biskupov, kňazov, kaplánov, 
diakonov, bohoslovcov... Za všetkých, ktorí nám v kostole  
mimo neho pomáhajú dobre sa pripraviť na Vianoce – na 
príchod malého Ježiška.   
 

 
23. deň - obrázok č. 23  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku? Jána Krstiteľa  

 Prečo tam má metly a čistiace prostriedky?  

 Čo si máme vyčistiť/pripraviť my? Srdce.  

 A ako to môžeme urobiť?  

 Dáme si aj nejaké predsavzatie, ako sa polepšíme?  
 
Modlíme sa za... nás, aby sme si dokázali udržať čisté srdce až 
kým sa nenarodí Ježiško. Pomáhaj nám, Pane Bože, poslúchať 
rodičov.    
 
 
 

 
24. deň - obrázok č. 24  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Má Panna Mária už veľké bruško? Čo to znamená?  

 Prečo ide Panna Mária po červenom koberci? Lebo 
ten sa vystiera pred dôležité osobnosti. A to ona je.  

 
Modlíme sa za... všetky dôležité osobnosti – za všetkých 
hasičov, policajtov, vojakov, doktorov a zdravotníkov, ktorí 
pomáhajú aj teraz počas epidémie koronavírusu. Pane Bože, 
pomáhaj im a daj im aj ich rodinám veľa zdravia.  
 



 
25. deň - obrázok č. 25  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo tí anjeli spievajú a radujú sa? Očakávajú 
malého Ježiška a nevedia sa už dočkať. Nacvičujú si 
pesničky, koledy.  

 Akú pesničku vieš zaspievať Ježiškovi ty? Môžete si ju 
teraz spolu vyskúšať/nacvičiť.  

 
Modlíme sa za... všetkých, hudobníkov a spevákov, ktorí nám 
skrášľujú Vianočné sviatky. Za tých, ktorých počúvame v rádiu, 
na CD-čku, ale aj za tých, ktorí spievajú a hrajú v kostole počas 
svätých omší.  
 

 
26. deň - obrázok č. 26 – 24.12. – štedrý deň  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 V akom „domčeku“ sa narodil Ježiško?  

 Akú náladu majú Mária, Jozef a Ježiško?  

 Čo je na dnešnom dni to najdôležitejšie?  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú dnes s nami, ale aj za tých, 
ktorých máme veeeľmi radi a chceli by sme byť s nimi, no 
nemôžeme – za našich starkých, bratrancov a sesternice i za 
našich kamošov a kamošky.  
 

 
 27. deň - obrázok č. 27 – 25.12. – 1. sviatok vianočný – 
Narodenie Pána  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Kto sa prišiel pozrieť na svätú rodinu?  

 Čo ich tam došikovalo? Pastierov anjeli a kráľov 
hviezda.  

 Ako Jozef pomáha unavenej Panne Márii?  
 
Modlíme sa za...  všetky maminy a ocinov, aby sa vedeli dobre 
a trpezlivo starať o svoje deti, aby ich milovali aj keď sú 
unavení a nevyspatí.  
 
 

 
28. deň - obrázok č. 28 – 26.12. – 2. sviatok vianočný  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo nám Pán Boh dal svojho syna, Ježiška?  

 Máme aj my pri sebe Ježiška? Ak je to možné, 
zoberme si jasličky s Ježiškom ku tejto modlitbe, nech 
je naozaj PRI NÁS.  

 Za čo dnes poďakujeme Ježiškovi?  
 
Modlíme sa za... všetky rodiny, kde čakali na Ježiška, aby 
k nim naozaj prišiel a býval s nimi. Pane Ježišu, ostaň s nami 
celý rok, aby sme na teba nezabudli ani po Vianociach. (Ak je 
to možné, môžu si deti vziať jasličky ku sebe do detskej, aby 
spal Ježiško pri nich.)  
 

 
 29. deň - obrázok č. 29 – 27.12. – sv. rodina  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Ako sa volali rodičia Panny Márie? Joachim a Anna.  

 Ako sa volajú tvoji starkí? Môžete im po modlitbe 
zavolať a spýtať sa ich, či aj oni vedia, ako sa volali 
Ježiškovi starkí.  

 
Modlíme sa za... našich starkých (povedať ich mená), aby boli 
zdraví a aby im nič potrebné nechýbalo. Pomáhaj aj nám, Pane 
Bože, aby sme im vedeli robiť radosť a aby sme im pomáhali, 
keď to bude potrebné.  
 

 
 30. deň - obrázok č. 30 – 28.12. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo je svätá rodina v darčekovej krabici?  

 Ktoré darčeky ťa na Vianoce najviac potešili?  

 A čo bol hlavný darček Vianoc? Predsa Ježiško   
 
Modlíme sa za... nás, Pane Bože, aby sme vedeli aj my robiť 
takú radosť iným ľuďom, ako si ty urobil nám. Ďakujeme Ti, že 
si nám pripravil miesto v nebi, že nás tam čakáš.   
 

 
 31. deň - obrázok č. 31 – 29.12. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Čo asi Ježiško hovorí na tom obrázku?  

 Čo ti chce povedať, keď ukazuje palcom nahor? 
„Pôjdeš raz so mnou do neba? Nachystal som ti tam 
miesto.“  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí sú ešte v očistci, aby si rýchlo 
odpykali tresty a aby sa čím skôr už stretli s Ježiškom.  
 
 

 
32. deň - obrázok č. 32 – 30.12. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Kde je Ježiško a čo tam robí? V nebi.  

 Čo by si chcel/a ty robiť v nebi?  
 
Modlíme sa za... nás, aby sme sa aj my raz dostali do neba, 
k tebe, Ježiško. Aby nám tam bolo spolu super. Prosíme ťa, aby 
tam s nami boli aj naši rodičia, starkí a všetci tí, ktorých máme 
radi (môžeme ich vymenovať).  
 



 

 
 33. deň - obrázok č. 33 – 31.12. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo sa tam všetci veselia a zabávajú?  

 Akú asi pesničku si spievajú? (Môžete si spolu teraz 
zaspievať aj vy nejakú vianočnú. Ak sa dá a viete, 
prineste si aj nejaký hudobný nástroj, aspoň varešky 
a pokrievku )  

 
Modlíme sa za... nás, aby sme boli veselí a nechodili 
zamračení a odutí ako balón. Pane Ježišu, nauč nás radovať sa.  

 
 34. deň - obrázok č. 34 – 1.1. – Panna Mária Bohorodička  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Aký rok sme dnes začali? Nový   

 Kto má sviatok hneď v prvý deň roka?  

 Aký darček môžeme dať Panne Márii? Modlitbu, 
pesničku, dobrý skutok, obrázok... Skúsime niečo 
z toho urobiť.  

 
Modlíme sa za... všetky maminy, aby boli zdravé a mali 
dostatok síl byť takými dobrými maminami, ako bola Panna 
Mária. Panna Mária, ty si naša druhá mama, pomáhaj nám byť 
dobrými deťmi a poslúchať maminu a ocina.  
 

 
35. deň - obrázok č. 35 – 2.1. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Ako sa Panna Mária o nás stará? Keď niečo 
potrebujeme, ona nám to vie u Pána Ježiša vyprosiť.  

 Ako sa záhradník stará o úrodu? Polieva, hnojí, 
odstraňuje škodcov, zlé veci, pomáha úrode rásť... Tak 
nám aj Panna Mária pomáha.  

 Ktoré ovocie a zeleninu máš najradšej?  
 
Modlíme sa za... všetkých farmárov a hospodárov, ktorí sa 
starajú o úrodu, o ovocie a zeleninu, aby sme my mohli čo jesť. 
Daj im sily a tiež dobré počasie a dostatok dažďa, aby sa im 
urodilo veľa dobrej úrody.   

 
36. deň - obrázok č. 36 – 3.1. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Čo to znamená? Že Ježiško je kráľ neba i celej zeme, 
teda je aj náš kráľ.  

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí vládnu krajinám na zemi - za 
prezidentov, premiérov, kráľov a kráľovné,... aby vedeli robiť 
správne veci a starali sa o to, aby obyvatelia ich krajiny boli 
šťastní.  
 

 
37. deň - obrázok č. 37 – 4.1. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Prečo sú okolo rodiny srdiečka? Lebo sa tam všetci 
majú radi.  

 Kto to tam celú rodinu s láskou objíma? Pán Boh.  
 
Modlíme sa za... všetkých, ktorí nemajú toľko lásky, koľko my. 
Prosíme Ťa, Pane Bože, za rodičov, ktorí sa hádajú a kričia 
a nemajú sa radi, aby sa udobrili a našli si cestu k sebe.  
 

 
38. deň - obrázok č. 38 – 5.1. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Za čím idú traja králi?  

 Myslíš, že nájdu Ježiška? Čaká ich dlhá cesta, zajtra 
uvidíme   

 
Modlíme sa za... všetkých bohatých, aby sa vedeli rozdeliť so 
svojim bohatstvom. Aj nám pomôž, Pane Bože, aby sme sa 
vedeli deliť s tým, čo máme. So sladkosťami, s hračkami...  
 

 
39. deň - obrázok č. 39 – 6.1. – Zjavenie Pána – 3 králi  
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Aké dary nesú traja králi Ježiškovi?  

 Aj Ježiško má pre nich dar – aký? Večný život v nebi.  

 Dáme aj my dnes Ježiškovi dáky dar? Aký?  

 A aké dary si ty dostal od Ježiška? Okrem hračiek? 
Rodičov, zdravie, vieš pekne spievať, kresliť.... a máš 
pripravené miesto v nebi   

 
Modlíme sa za... všetkých, ktorých nikto nemá rád a ktorí tieto 
Vianoce nedostali žiaden darček. Nauč nás, Pane Ježišu, aby 
sme sa vedeli podeliť, keď niečo máme, ako sa s tebou podelili 
traja králi.  

 
40. deň - obrázok č. 40 – 7.1. 
 
Otázky:  

 Čo vidíš na obrázku?  

 Koho tí chlapci hľadajú?  

 Ako im anjel pomohol? Čo im dal? Signál GPS.  

  
 
Modlíme sa za... nás, aby sme vždy hľadali Pána Ježiša a išli za 
ním. Aby sme počúvali svoje svedomie a nášho anjela 
strážneho a vyhýbali sa zlým skutkom. Pane Ježišu, ďakujeme 
ti, že ťa máme. Máme ťa veľmi radi.  
 


