
VIANOCE  
sú narodeniny Ježiša, je to už 2021 rokov.  
Ako má veriaci človek prežívať náboženské sviatky? 
Uvažovať v srdci nad významom života, neostávať na povrchu, napríklad pri jedle alebo veciach. 
Prečo je to dôležité? Kvôli tomu aby sme boli schopní, ako jednoduchí pastieri alebo vzdelaní Mudrci, 
velebiť a oslavovať Boha, ktorý k nám prichádza v novonarodenom dieťati. Aby nám nič iné nezakrylo 
plameň Božej lásky. Nepreniknuteľný Boh, prichádza medzi nás ako dieťa, ktorého najdôležitejším 
rysom je to, že je úplne závisle od iných. 
Všemohúci Boh dobrovoľne prijíma bezmocnosť.  
Všetky náboženstvá, filozofie sveta sa usilujú preniknúť do tajomstva zmyslu života. Zhodujú sa 
v tom, že jestvuje univerzálny rozum, všemohúce dobro, sila. Asi taká bola predstava významu slova 
Boh. Židia síce mali skúsenosť Božej dobroty a lásky, ale aj oni očakávali niekoho mocného. Hoci to 
mal byť trpiaci sluha, ale jeho utrpenie bude podobné chrabrému rytierovi, ktorý znáša, ale aj 
uštedruje rany. Ale novonarodené dieťa? 
Filantropia 
je v preklade, láska k človeku. Je vhodným slovom, ktoré otvára tajomstvo Vianoc. V Ježišovi 
nachádzame pravdu o tajomstve Boha a človeka. Žiaden človek neodkryje pravdu o sebe, ak nie je 
milovaný. Najväčšou tragédiou pre človeka je to, ak nezakúsi v živote lásku. Ak dieťaťu chýba láska od 
rodičov. Ale rovnako aj pre rodičov, ak im chýba láska ich deti. V takých prípadoch dochádza k 
najbolestnejšiemu zraneniu.  
Zmysel života  
môžeme odkryť v láske, ktorá nemôže ostať abstraktným slovom. Lásky sa človek musí dotknúť. A aby 
sa mohol dotknúť, musí mať telo. Iba živý človek môže milovať. Boh, ktorý sa stal človekom, vydáva 
svedectvo svojej lásky k človeku. Ako matka keď pritúli svoje dieťa, alebo chlapec dievča, ktoré 
miluje. Boh sa v Ježišovi skláňa nad rôznym spôsobom zranenou ľudskou túžbou byť milovaný, byť 
pre niekoho dôležitý. Vianoce to je „Emanuel“ čiže Boh s nami. Boh, ktorý preniká vesmír sa rozhodol 
stať  bezbranným medzi nami, byť jedným z nás. To je plameň Božej lásky, ktorý dáva svetlo našej 
ceste životom. Prijatie tohto plameňa znamená zmenu života. Ak sa Boh stal pre nás taký ľudský, tak 
sa aj my máme stávať viac ľudskými voči sebe navzájom. Ľudský to znamená milujúci a opatrujúci sa.  
 

Rodičia, môžete si pozrieť: 

https://video.aktualne.cz/dvtv/potkavam-prazdne-tvare-chybi-nam-spiritualita-zijeme-jen-

pro/r~763ec28a3c5711eb8b230cc47ab5f122/ 

 
Čo má dieťa vedieť? 
Čo sú Vianoce? 
Narodeniny Ježiša, Syna Božieho.  
Koľko rokov je od Narodenia Ježiša? 
2021 
Čo je to Advent? 
Je príprava na Vianoce a trvá štyri týždne. 
 
Modlitba 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku,  

tak nech je i teraz i vždycky, až na veky vekov. Amen. 
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