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Duchovná obnova pre 1. a 2. roč. ZŠ s MŠ A. Merici Trnava 
 
Cieľ: Vysvetliť význam Adventu a adventných sviec; príprava na sviatky narodenie Pána Ježiša. 
Pomôcky: prezentácia; lampáš, metla, buzola, mapa, biblia, srdce s dvierkami, dieťa Ježiš v jasličkách; 
maľovanky pre deti. 
Metodika: 
Úvod: katolícky pozdrav + privítanie v kaplnke 
1. Stručne popísať čo je Advent – obdobie, kedy sa pripravujeme na príchod Pána Ježiša – na jeho narodenie 
– na Vianoce. 
2. Symboly Adventu – čo máte doma teraz v Advente? 
3. Vysvetlenie sviec na adventnom venci podľa prezentácie a pomôcok: 

A. LAMPÁŠ – s ním chodíme na adventné sv. omše – roráty. 
Z čoho sa skladá svieca? Vyberiem sviecu z lampáša – má veľký knôt, vosk  
„Knôt, ktorý je v každej zo sviečok, je túžba vpísaná do najvnútornejšej časti ľudskej bytosti, 
nechať sa rozsvietiť SVETLOM toho, ktorý prichádza a ktorý je jediný, kto môže dať zmysel a 
osvetliť našu existenciu.“  

- povedať to detskou rečou 
- SVIECA = Kristus 

Pozrime sa na význam každej zo sviečok počas štyroch nedieľ a Vianoc: 
B. BUDÍK – zvoní, prebudí ma, dáva ma do pohybu 
Prvá nedeľa: Sviečka nás pozýva prebudiť sa, vydať sa na cestu na správne miesto, opustiť 
to, čo nám bráni v príprave na Ježišov príchod. 

C. METLA – náradie na upratovanie 
Druhá nedeľa: Sviečka nás otvára, aby sme sa ako Ján Krstiteľ pustili do čistenia a odstraňovania 
toľkých prekážok a prekážok, ktoré nám znemožňujú 
dosiahnuť Betlehem. 

D. KOMPAS + MAPA + BIBLIA 
Tretia nedeľa: Sviečka z nás robí hľadačov pravého SVETLA. Preto sa 
musíme orientovať s kompasom Božieho slova. 

E. SRDCE S DVIERKAMI 
Štvrtá nedeľa: Sviečka nám predstavuje Srdce Panny Márie, ktoré je 
srdcom, ktoré víta a je absolútnym vlastníctvom Ježiša. 
F. DIEŤA JEŽIŠ V JASLIACH 
Vianočná sviečka: SVETLO sa rodí v našich srdciach, v našich životoch a 
zaplavuje nás svojou Láskou. 

Záver: Pieseň – Moje malé svetielko.  
Upevnenie: Rozdať maľovanku adventné sviece – vyfarbiť a porozprávať sa o symboloch pri 
sviecach. 
Výkresy: Patxi Velasco (Fano)  Text: Fernando Cordero ss.cc. 

 


