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Milí čitatelia Jakubka! 

 

Ako ten rok len rýchlo letí! Nedávno sme si užívali letné lúče slnka, 

ktoré vyčarili na našich tvárach úsmev. Potom sme vymenili ihriská za 

školské lavice, a už nám klopú na dvere najkrajšie 

sviatky roka – Vianoce.  

Veľké obchodné centrá nás už od začiatku 

novembra upozorňujú svojou výzdobou a ponukou na 

príchod Vianoc. V rozhlase a televízií sú už tiež akosi 

popredu a zamestnávajú naše mysle množstvom 

nápadov, aké darčeky kúpiť najbližším. Mnohých z nás 

čaká v posledných dňoch veľký zhon, veľké 

nakupovanie, príprava tradičných jedál a koláčov, ako aj 

veľké domáce upratovanie. Pri toľkých povinnostiach 

a pri takom tlaku zvonku sa však vytráca podstata Vianoc. Ani sa 

nenazdáme a tieto sviatky budú za nami. Je toto však skutočný zmysel 

Vianoc?  

Kresťania slávia tieto sviatky takmer už od svojho vzniku. Kedysi, 

pred ich vznikom, ľudia oslavovali v tento deň zimnú rovnodennosť. Počnúc 

týmto dňom sa noc začala skracovať, deň sa začal opäť predlžovať, a prišlo 

svetlo. Cirkev sa rozhodla ustanoviť narodenie Pána Ježiša práve na tento 

deň. Tým chcela ukázať, že na svet prišlo Pravé Svetlo, „svetlo života“ (Jn 

8,12). Pán Ježiš preniká každú tmu. On dáva zmysel Vianociam, dáva 

zmysel ľudskému životu a celému svetu.   

Vianočné sviatky predchádza obdobie nazvané 

Advent. Je to čas prípravy, kedy sa máme zastaviť 
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a pripraviť sa na príchod Božieho Syna. Mnohí máme v domácnostiach 

adventný veniec, na ktorom sa postupne každý týždeň zapaľuje jedna svieca. 

Posledný týždeň pred Vianocami nám horia všetky štyri sviece a znovu 

poukazujú na Ježiša, ktorý prináša do našich životov svetlo.  

V jednej známej vianočnej piesni sa spieva: „Tichá noc, svätá noc! 

Spásy liek prijal svet; otvorila sa nebies už sieň, milosť zahnala ta hriechov 

tieň. Takú Ježiško moc máš. Sláva ti, Ježiš, Kráľ náš!“ Ježiš je ten 

Záchranca, ktorý prináša celému ľudstvu liek - záchranu od hriechu, ktorý 

ho zotročuje. Ježiš je Kráľ milosti, ktorý sa chce narodiť v srdci každého 

človeka.  

Nechajme všetok zhon, všetok zdanlivý tlak! Zastavme sa, aby sme si 

mohli uvedomiť skutočnú podstatu Vianoc. Dovoľme vstúpiť živému Bohu, 

Ježišovi Kristovi, do našich sŕdc. Nech On a Jeho svetlo prenikne každú tmu 

a chmáru nášho života. Nech sú tieto Vianoce preniknuté pokojom a láskou 

v nás a v našich rodinách. 

 

Mgr. Ján Rusiňák  

      katechéta 
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Modlitby detí 

Vianočná prosba dieťaťa 

 

Ó, príď , príď k nám, Pane Kriste,  

ako dávno v Betleheme, 

prinesieš nám celkom iste 

všetko, čo potrebujeme. 

 

Ty prinášaš pokoj, radosť, lásku, čisté srdiečka, 

a tak aj do nášho domu prinesieš kus nebíčka. 

 

Príď len, prídi, Pane drahý, 

blahom srdce šepoce: 

Dnes sa zrodil sám kráľ slávy, 

dnes sú sväté Vianoce! 
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Modlitba detí na Vianoce 

 

Ďakujeme, Otče milý, 

vo vianočnej slávnej chvíli, 

za to, že sme mohli zas´ 

dožiť tento svätý čas. 

 

že môžeme oslavovať,  

Krista Pána zvelebovať 

dnes v deň Jeho narodenia, 

v deň záchrany a spasenia. 

 

Prijmi, Pane, naše chvály 

hoc´ nás je len hlúčik malý, 

ale hlúčik, čo Ťa ľúbi 

tak ako málokto z ľudí! 

 

Spievame a modlíme sa, 

z Písma Tvojho učíme sa, 

deti Tvoje veľké, malé. 

Nech Ti všetko slúži k sláve! 

Amen. 

                Anna Končeková 
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Vianočné koledy 

Milan Rúfus: Vianočná koleda 

 

V mestečku Betléme,  

v jasličkách na slame  

leží to dieťatko,  

na ktoré čakáme.  

Anjelik bez krídel,  

Boží i človečí.  

Nikto ho nevidel,  

každý ho dosvedčí,  

darček mu nesiem tam.  

A ja mu do diaľky  

namiesto hrkálky  

srdiečko posielam. 

 

 

DO HORY, DO LESA 

 

Do hory, do lesa, valasi! 

Či horí v tom našom salaši? 

Radosť veľká sa zjavuje 

a tento svet potešuje. 

Vstávajte bratkovia k jasličkám, 

aby ste zjavili svetlo nám. 
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Počkajte nás, milí bratkovia, 

nebeskí lietajú poslovia. 

Sláva Bohu, prespevujú, 

pokoj ľuďom ohlasujú. 

Vstaňte a vítajte vznešené 

dieťatko ležiace na sene.  
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Mária Haštová 

Stromček 

 

 

Prišiel rušný predvianočný čas. Maťuška deň čo deň 

chodí po obchodoch. Vystáva v radoch a prináša 

domov raz väčšie, inokedy menšie balíčky. Tvári sa 

tajomne a skrýva ich nevedno kam. 

Ja s Ľubom a Dušanou nemáme prečo chodiť po 

obchodoch. Nemáme za čo kupovať, tajomne sa tváriť 

a skrývať darčeky. 

– A vy čo tak hľadíte ani pripečené citróny? – spytuje 

sa maťuška jedného dňa. 

– Veď aj ty by si tak hľadela, keby si nemala vo vrecku ani fuka, – povie 

Ľubo. 

No mama sa usmieva. A ja na to: 

– Primysli si malý darček, väčší a ešte väčší, vydeľ ich tromi a odrátaj jednu. 

Čo ti zostane? No... Náš darček! – Tak vianočné darčeky vás trápia? Mohla 

som si to aj domyslieť, však? – vraví maťuška kamarátsky. 

– Tak pozrite sa, čo sa mňa týka, nerobte si starosti. Najväčšiu radosť by ste 

mi urobili, a nielen na Vianoce, keby ste poslúchali, pomáhali a učili sa. To 

sú pre mňa od vás najkrajšie darčeky, jasné? 

– Jasné, – ozveme sa všetci traja uľahčene. 

– Veď to nič nie je, – vraví Dušana. – Poslúchať vieme. 

– Rozkáž, v čom ťa máme poslúchnuť, čo máme urobiť, a hneď to bude. 

Úlohy už máme v poriadku, – chlapí sa Ľubo. 
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– Ja poumývam riad, – ponúka sa 

Dušana sama od seba. 

– To sa mi páči, – kýva maťuška 

hlavou. – A vy dvaja už dnes nemáte 

robotu, tak sa môžete umyť a spať. 

Zajtra budeme upratovať. 

Dušana v kuchyni viac tanierov a 

misiek pobila, ako umyla. Ale je 

šťastná, že má celkom malý darček 

pre maťušku za sebou. 

Ráno je sobota a ešte k tomu predvianočná. A to značí – fuška. Čistíme 

obloky, vysávame koberce, vymetáme, umývame, utierame, až sa nám z 

hlavy kúri. 

Dušana si pomýlila utierku na prach s utierkou na topánky a rozotrela čierny 

krém z utierky po stole. Našťastie sa dá prikryť obrusom. 

Ľubo chcel pofŕkať zrkadlo akýmsi čistiacim prostriedkom a vyleštiť ho. 

Pofŕkal stenu, ale to sa nedá prikryť ničím. 

Ja som to zavŕšil tým, že som spodkom vysávača drgol do obloka. Vybil 

som naraz dve tabuľky. Teraz nám fučí do izby. Sklo sa rozsypalo kade – 

tade.  

Veľké kusy skla sme pozbierali, ale malé nevidieť. Sú v koberci. 

– Treba vyniesť koberec von a vyprášiť ho, – povedala Dušana. – Ešte sa 

dakomu zapichne do päty sklo. 

Zvinuli sme koberec, vyvliekli na prašiak a pustili sa do roboty. Búchame, 

ani čo by sme rúbali drevo. Koberec je už skoro v poriadku. Bum! Bum! 

Bum! 
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Odrazu ma Ľubo klepne po prste. Pracháčom. Klepnem aj ja jeho, ale nie po 

prste. Nech si ten svrček nemyslí, že môže všetko. 

Pustili sme sa do naháňačky okolo dvora. Pridali sa i ostatné deti zo 

susedstva – a na koberec sme celkom zabudli. 

Príde klepať koberec akýsi fičúr z dvora. Náš koberec zhodí z prašiaka na 

zem do akýchsi pilín. Asi nimi niekto čistil koberec. Aj šliape po ňom. 

Maťuške sa vidí, že koberec akosi dlho klepeme. Vykukne z balkóna a 

zbadá, čo sa robí. 

– Hej, počujete, kde je koberec? 

A je po veselosti. Musíme klepať znova. 

Byt sme vyriadili. Do školy už nepôjdeme. Sú prázdniny. Treba urobiť ešte 

dačo? 

– Mohli by ste postaviť stromček, – vraví maťuška, – povešať ozdoby. Veď 

viete ako. Ja zatiaľ uvarím 

večeru. 

– Kde ho dáme? – spytuje sa 

Ľubo. 

– Pred oblok nie. Tam stál 

vlani. Radiátor pod oblokom 

veľmi hreje.  

Stromček rýchlo vyschol a 

celkom sa nachýlil nabok, – 

spomínam. 

– Dajme ho pred balkón. 

Popod dvere prefukuje 

čerstvý vzduch.  

Nevyschne od tepla, – navrhuje Ľubo. 
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Postavíme teda strom pred balkón. Je vysoký až po povalu. Vyzerá krásne. 

Trbliece sa od ozdôb, cukríkov obalených staniolom, od reťazí i 

strieborných, dlhých vlasov, ktorými sme ho vyzdobili. 

Aby sa neskrivil, pripevnil Ľubo vršiak na silonové lanká a prichytil na 

klinčeky v stene. Zvesil malé obrázky, ktoré na klinčekoch viseli predtým. 

Maťuška v kuchyni prestala štrkotať a buchotať, hrmotať a klepotať a volá 

do izby: 

– Môžete pripraviť stôl, večera je hotová. 

Chystá taniere a príbory, a tu sa dlaňou plesne po čele. 

–Veď ja som dala na balkón kapustnicu! Nezmestila sa mi do chladničky! 

Uvarila som ju včera večer. 

Teraz je kapustnica na balkóne a pred dverami balkóna stromček.  

Dvere sa nedajú otvoriť. 

– Zostávajú nám iba dve možnosti, – vyratúva Ľubo. – Alebo nebudeme jesť 

na večeru kapustnicu, alebo odtiahneme stromček o kus ďalej, aby sme 

mohli otvoriť balkónové dvere. 

– Aké by to boli Vianoce bez kapustnice? – strachuje sa Dušana. – 

Potiahneme stromček. 

– Potiahneme, – súhlasíme všetci. 

Odhrnuli sme trochu koberec, aby neprekážal, a pustili sme sa do toho. 

Dušana tlačí podstavec a my dvaja s Ľubom stromček. 

– Pomaly, – vraví maťuška, – aby sa nepobili ozdoby. 

Pomáha aj ona. Ale podľa mňa viac zavadzia. 

Tlačíme, tlačíme, ale stromček sa nehýbe. 

– Pôjdem z druhej strany a potiahnem, – radí Ľubo. – Asi sa podstavec 

zachytil o dlážku. 
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– Hej, rup! – vravím a všetci sme naraz potisli a Ľubo potiahol. V tej chvíli 

sa podstavec, ktorý tlačila Dušana, oddelil od stromčeka a rozbehol. A ona s 

ním cez celú izbu až k stene. Tam pristála a ešte hlavou udrela o múr. Ľubo 

sa prevrátil horeznačky a stiahol si stromček cez hlavu. Maťuška si iba 

kľakla na kolená. Ale ja som bol celý pod stromčekom, prikrytý chvojinou 

ako ružový krík v zime. 

Ozdoby zo stromčeka s cingotom a brinkotom popadali na dlážku, na mňa a 

na Ľuba. A odtrhnutý vršiak zo stromčeka pristál maťuške na hlave. Aj s 

hviezdou. 

Dušana sa zviechala prvá. Na hlave hrča ako päsť 

a strieborné vlasy zo stromčeka jej splývajú po 

samú zem. 

Maťuška si sňala z hlavy vršiak zo stromčeka aj s 

hviezdou a začudovane si ich prezerá.  

My dvaja s Ľubom sme vstávali ťažšie, lebo stromček je rozložitý i vysoký a 

riadne ťažký. 

– Pánafera, – vraví Ľubo, keď sa oprášil zo zlatých a strieborných črepov, 

ktoré sa na ňom zachytili, – veď ja som celkom zabudol na tie lanká, 

ktorými som stromček zaistil. Ale, teda fakt, držali dobre. 
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Prílohy 

Šťastie zdravie, pokoj svätý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak si krásne jezuliatko 
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