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BOŽIE ZNAMENIE 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Úlohou je vzbudiť v poslucháčoch silnú túžbu nasledovať Pannu Máriu, Božiu matku prijatím znamení, ktoré i 

nám rôznym spôsobom dáva Boh v našom živote. Môžeme pripraviť dopravné značky alebo fotografie (počítač s 

projektorom) dopravného značenia. Môžeme im ukázať aj iné značky - znaky posunkovej reči, značky 

zobrazujúce sa na niektorých fľašiach, ktoré nás informujú, že obsah fľaše je jedovatý. Existujú znaky v športe, 

slúžia pre rozhodcov. 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je ZNAMENIE. Boh nám dáva znamenie: „Panna počne a porodí Syna.“ (porov. Iz 7,10-14). 

Naplnenie tohto znamenia opisuje evanjelium (Lk 1,26-38). 

 

Obrázok 

Na obrázku pripravenom pre deti je Izaiáš a slová, ktoré vychádzajú z jeho úst: „Pán vám dá znamenie. Hľa 

Panna počne a porodí Syna.“ 

 

Príhovor / katechéza 

Na začiatku homílie ukážeme pripravené značky alebo ich fotografie: dopravné značky, znaky posunkovej reči, 

značky zobrazené na niektorých fľašiach, ktoré poukazujú na to, že obsah fliaš je jedovatý a iné. Existujú iste 

znamená, ktoré sa používajú v športe - používajú ich rozhodcovia. Možno niekto poznáte aj iné značky? 

(rozhovor s deťmi) Vo sv. omši sa stretávame zo znakmi. Aké sú to znaky? (rozhovor s deťmi) Všetci poznáme 

znak kríža, znak pokoja. Ale sú ešte aj iné znaky. Kňaz môže prísť k oltáru a pobozkať ho ako na začiatku sv. 

omše. Bozk oltára je takisto znak (pobozkáme niekoho koho milujeme, blízkeho, komu chceme preukázať našu 

lásku a našu úctu) Ďalším znakom sú naširoko roztiahnuté ruky (ukážeme tento znak), ako vtedy keď sa 

modlíme Pán s vami. Roztiahnuté ruky sú znakom lásky, otvorenia, prijatia a pozdravu tých, ktorých chceme 

objať našimi rukami. V poslednej časti príhovoru budeme hovoriť o znakoch, ktoré nám dáva Boh. I Mária 

dostala cez anjela znamenie od Boha. Boží Syn, ktorý sa narodí v Betleheme je znamením od Otca, ktorý 

prijímame. Boh nás miluje a znamením tejto lásky je príchod Pána Ježiša. Celý Advent sa pripravujeme na 

oslavu jeho narodenia. V každej sv. omši nám prostredníctvom svojho slova a vo sv. prijímaní dáva Boh 

znamenie svojej lásky. Vtedy k nám prichádza Pán Ježiš. O to viac, že v týchto znakoch je sám skutočne 

prítomný! Nevieme ako, ale je! V Božom slove, v eucharistickom chlebe on je! Panna Mária, ako nám pripomína 

evanjelium, tiež nevedela ako sa budú diať udalosti okolo narodenia Božieho syna. Bola veľmi mladá, ale 

povedala Bohu svoje áno vo chvíli Zvestovania a stala sa matkou Božieho syna. Boh nám v každej sv. omši 

dáva znamenia svojej lásky. Prečítajme tieto znamenia a prijmime cez ne jeho lásku! 

 

Úloha 

Zajtra je sobota a po nej je posledná nedeľa Adventu a ihneď potom Božie narodenie. Hovorili sme dnes o 

znameniach. Znamením našej lásky k blížnym sú darčeky. Môžeme využiť tieto posledné dni Adventu na 

prípravu týchto znamení našej lásky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


