
Starokatolícka Cirkev deťom Adventníček 3/2022                                                                                                                               Starokatolícka Cirkev deťom Adventníček 3/2022 
 
 

Tuhé veľké to bolesti 

A to prečo? Len za kúsok sebeckosti :D 

 

Antonymum lenivosti 

Opakom sebeckosti môže byť v podstate akákoľvek vec, ktorú robíme pre druhých. Slovník by vám ich 
vymenoval hneď niekoľko. Skúste však vy, milé deti, pouvažovať nad tým, čo za opak lenivosti použijete 
vy. Iste vám napadnú minimálne dve slová.  

Ak ste pozorne čítali príbeh, určite s tým nebudete mať problém. 
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Úloha 

Úloha na tento týždeň nebude nič iné ako snaha o aktivity, ktoré sú priamym opakom sebeckosti. 
Pospájajte sebecké aktivity s ich opakmi a posnažte sa ich tento týždeň aj dodržiavať! 

 

Hranie videohier   Pomoc pri upratovaní 

Zjedenie celej čokolády  Rozhovor s Bohom 

Ignorovanie rodičov   Prechádzka s kamarátmi 

Uprednostnenie kina   Podarovanie inému človeku 

 

Správne odpovede k týmto „spájačkám“ v podstate ani nie sú. Všetko je to na vašom svedomí. A ja verím 
deti, že sa rozhodnete správne! 
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Adventníček  
 

Milé deti! 

Rád vás znova vidím. Máme tu už tretiu nedeľu a čas, kedy sa narodil náš 
pán sa blíži rýchlosťou svetla. Všetci si určite pamätáte slovíčko z minulého 
týždňa. Pevne verím, že ste splnili všetky aktivity na kartičkách, a tak si 
obohatili svojho ducha aj svoje telo.  

Čo sa týka protikladov slova lenivosť, je ich mnoho. Ktoré ste si vybrali? Ja 
som rozmýšľal napríklad nad slovami aktívnosť, pohyblivosť, snaživosť... Je 
ich celé spektrum. V podstate každá aktivita je protikladom k lenivosti. 
Hlavné je hýbať sa a cvičiť svoju myseľ, aby neochabli, a aby nám slúžili ešte 
dlhé, dlhokánske roky.  

Verím, že kartičky vám pomohli nakopnúť sa a budete ich využívať aj do 
budúcna. Vždy, keď sa budete nudiť alebo sa cítiť leniví, vytiahnite si jednu 
z kartičiek a zopakujte si aktivitu. Poprípade si môžete vyrobiť aj nové 
a venovať sa tým!  

Teraz však nastáva nový týždeň. Je to tretia adventná nedeľa a od Vianoc 
nás delí potom už len jedna. Poďme sa teda spolu vrhnúť na ďalšie slovíčko, 
ktoré spolu premeníme na cnosť.      
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Pár slov na zamyslenie  

„To je moje! Ani sa toho nechytaj!“ 

Už ste použili tieto slová? Máte súrodenca, kamaráta, máte svoju vec, ktorú si strážite, alebo koláčik, 
ktorý ste si kúpili a zrazu príde niekto, kto by vám to rád vzal, kto by si to rád požičal. Vy ale nie a nie 
povoliť, ani kúsok. Občas sa to zdá byť ako malicherná vec, občas si proste stojíte za svojim slovom – a to 
je dobre. Ak je to avšak chorobná posadnutosť niečím o čo by ste sa podeliť mohli, je to od vás egoistické. 
Čože to slovo znamená? Ego je „ja“. Nie, nie som to ja Adventníček, ste to vy, deti. Je to každý jeden z vás, 
je to vaša osobnosť, ste to proste vy. Je to vaše „ja“. Keď je človek egoistický, znamená to, že je zameraný 
viac na seba ako na druhých a často sa z neho stáva sebecký človek, ktorého činy sú predovšetkým také, 
aby mal z nich úžitok on sám.  

Takýto ľudia nevedia byť nikdy spokojní a nedokážu byť ani nikdy šťastní. A že 
prečo? Pretože zem sa netočí okolo jedného človeka. 
Neexistuje jeden jediný človek, ktorému by patril celý svet, 
alebo ktorému by všetci mali slúžiť. Na to je tu Boh. 
Sebeckosť je teda hriech, ktorý sa pokúsime spoločne 
pokoriť. 

 

 

 

Sebeckosť 

Sebeckosť je zlá vlastnosť, ktorá ľudí oberá o kamarátov a o zdravú myseľ. Niektorí ľudia sú tak sebeckí, 
že im na konci života nezostane nikto, kto by sa o nich postaral, kto by ich mal rád.  

Ja však verím, deti, že toto nie je váš prípad. Určite sa viete podeliť o svoje veci, dokonca aj tie, ktoré 
máte najradšej. Sebeckosť však nie je len o materiálnych veciach. Ako často napríklad odmietnete ísť  von 
s kamarátom len pre to, že chcete hrať svoju obľúbenú hru? Ako často odmietnete svojich rodičov, 
pretože sú vám záujmy prednejšie ako rodina? A ako často odmietate Boha, lebo máte niečo 
„dôležitejšie“ na práci? 

Poďme spolu zmeniť všetky tieto veci. Začneme tak ako vždy, 
príbehom.  

 

 

 

 

 

 

Príbeh o sebeckosti  

 
Bol raz jeden muž, 

Ktorý veru všetkého mal už. 

Zásoby na zimu, prípravy na leto, 

V špajzi či v stodole všetkého vrchovato. 

 

Jedného dňa však hladný ostal 

No zo zásob sa mu brať nechcelo 

A tak za susedom sa pobral 

Či múky a mlieko navyše mu zostalo. 

 

Sused dobrák ihneď kilo múky prinesie 

No mlieko sa mu akosi zo džbánu vyleje. 

"Čože to robíš, sused veď mi z mlieka vylievaš," 

"Prepáč mi kamarát hneď tu máš ďalšie na rováš." 

 

Spokojný žgrloš domov sa poberá 

Múky i mlieka okom si prezerá, 

"Mohol som ja viacej pýtať nielen takú trošku 

A hľa na múke vidieť aj malinkú mušku." 

 

Prinesie domov, zamiesi koláč 

Donesie ovocie, namastí pekáč. 

A kdeže ho ja teraz upečiem? 

Elektrina drahá plynu málo... 

Radšej si ho ja len takto z pekáča zjem. 

 

 Po minútke po dvoch zmizlo celé cesto 

To vám ale bola chuť, je to pravda jesto 

Ej no brucho kvičať začalo 

Že by aj koláču von sa ráčilo. 


