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ADVENT, ČIŽE PRÍCHOD 

Cieľ príhovoru / katechézy 

V úvode predstavíme deťom tému, s ktorou sa budeme zaoberať počas celej adventnej prípravy. Hlavným 

heslom sú slová zo Svätého písma Príď, Pane Ježišu! (Zjv 22,20). Počas tohtoročného Adventu sa budeme 

bližšie zaoberať prvou časťou sv. omše, počas ktorej k nám prichádza Pán Ježiš vo svojom slove. Deťom 

priblížime tajomstvo Kristovho príchodu v čase i každého príchodu počas sv. omše. V Eucharistii Pán Ježiš 

prichádza, aby nás uzdravil. Keď k nám prichádza, potrebujeme vieru stotníka a o ňu budeme spoločne prosiť. 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom dňa je PRÍCHOD. Vychádza z evanjelia, v ktorom dnes Pán Ježiš hovorí stotníkovi: „Prídem a 

uzdravím ho.“ (Mt 8,7). 

 

Obrázok 

Deti dostanú prvý obrázok, na ktorom sa Pán Ježiš rozpráva so stotníkom. Nad stotníkom je nápis: „Pane, môj 

sluha je chorý a hrozne trpí.“ Pán Ježiš odpovedá: „Prídem a uzdravím ho.“ (Mt 8, 5-11). 

 

Príhovor / katechéza 

Spoločne sa tešíme, že od včerajšej nedele prežívame Advent. Je to radostný čas očakávania. Ale slovo advent 

neznamená čakanie, očakávanie, ale znamená príchod, prichádzanie. Prečo je tento čas radostný? Pretože Pán 

Ježiš prišiel a prichádza k nám neustále. Prichádza k nám rôznym spôsobom. Ako napr.? (rozhovor s deťmi) Pri 

hľadaní odpovede je nám veľkou pomocou dnešné evanjelium. Počuli sme udalosť o rímskom stotníkovi, ktorý 

mal chorého sluhu a ten veľmi trpel. Pán Ježiš sľúbil, že príde a uzdraví ho. Stotník odpovedal slovami, ktoré 

dobre poznáme: „Pane, nie som hoden, aby vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a tvoj sluha bude 

uzdravený.“ (Mt 8, 8). Odkiaľ poznáme tieto slová? Čo nám pripomínajú? (rozhovor s deťmi) 

Počas tohtoročného Adventu si budeme často pripomínať príchod Pána Ježiša, že k nám prichádza počas 

každej sv. omše. Niektorí prežívajú prípravu na Vianoce v takej rýchlosti a chvate, že zabúdajú na nenápadné a 

každodenné Pánove príchody. Aby sme nato pamätali a videli Pána Ježiša počas sv. omše, je potrebné splniť 

jednu podmienku. Akú? Pripomeňme si, za čo Pán Ježiš pochválil stotníka. Pán Ježiš povedal: „Nikde v Izraeli 

som nenašiel takúto vieru.“ (rozhovor s deťmi) Veríme, že Pán Ježiš prichádza počas každej sv. omše? Veríme, 

že nás môže uzdraviť? Naša adventná príprava má za cieľ upevniť našu vieru a pomôcť prežívať každú sv. 

omšu ako stretnutie s Ježišom, ktorý prichádza a uzdravuje. Každá sv. omša je príchodom Pána Ježiša a je 

zároveň tajomstvom. Po premenení hovoríme: „Hľa, tajomstvo viery.“ V tomto tajomstve je prítomný Pán Ježiš a 

tajomne k nám prichádza. Preto ho budeme počas celého Adventu pozývať slovami: „Príď, Pane Ježišu!“ 

Môže sa zaspievať pieseň: Svetlo viery rozsvieť sa.... 

 

Úloha 

Stotník povedal pekné a úprimné slová, ktorými priznal svoju pokoru a predovšetkým vyznal svoju vieru. Vašou 

úlohou bude popremýšľať nad slovami vlastnej modlitby, ktorou by ste sa prihovorili Pánu Ježišovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


