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PRICHÁDZA SPASITEĽ 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Cieľom je pripraviť poslucháčov na stretnutie sa so Spasiteľom, ktorý je už veľmi blízko. Zhrnieme roráty a 

poukážeme na to, že ten istý Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme, sa rodí pre nás v každej sv. omši. Vo svätej 

omši stretávame nášho Spasiteľa! Je dobre na konci po ďakovať za účasť na rorátoch, ako aj prečítať heslo 

zložené z písmen na obrázkoch, ktoré deti každý deň dostávali. 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je SPASITEĽ. Náš Spasiteľ prichádza, už je veľmi blízko. 

 

Obrázok 

Na poslednom obrázku je Mária s Jozefom na osliatku na ceste do Betlehema. Božie narodenie je už veľmi 

blízko. 

 

Príhovor / katechéza 

Boh je malý, prichádza ako dieťa, malé nemluvňa. Ľahko si ho nevšimneš, nespoznáš ho. Ale toto malé dieťa je 

predsa naším Spasiteľom. Počas Adventu sme sa učili spozorovať jeho prítomnosť, niekedy zdanlivú, jemnú, 

ukrytú, vo sv. omši. V každej Eucharistii prichádza k nám náš Spasiteľ. Žalmista nás dnes povzbudzuje: 

Zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Keď máme sklesnutú hlavu, pozeráme sa do zeme a nie nahor, 

nie pred seba, preto si nemusíme všimnúť, že on prichádza. Preto treba zodvihnúť hlavu, otvoriť oči! Zodvihnutá 

hlava taktiež ukazuje to, že sa nebojíme a nemusíme sa báť, lebo Pán Ježiš je blízko a chce nás spasiť. 

Nebojíme sa, lebo vďaka Ježišovi a jeho príchodu sme vykúpení z našich hriechov. Ježiš Spasiteľ je malým 

dieťaťom, prichádza malý a nenápadný. Aj my buďme ako deti a ako vieme a dokážeme, tak sa k nemu 

modlíme. On nám naisto porozumie.  

Prišli sme na sv. omšu, aby sme sa tu s ním stretli a s spolu s celým spoločenstvom, s našimi bratmi a sestrami 

sa k nemu modlili. 

Želám vám, aby ste stretli Pána Ježiša v nadchádzajúcom čase sviatkov Božieho narodenia, a aby ste ho čo 

najčastejšie stretávali tu, keď budete prichádzať na sv. omšu! Do videnia pri jasličkách a pri oltári!


