
Sprievod biblických postáv  

Chlapci a dievčatá, dnes tu 

nemáme našu skrinku, lebo dnes tými 

postavami ste vy. Dnes nebudeme 

vyťahovať nič zo skrinky. Máme tu dnes 

veľa krásnych biblických postáv, tak 

poďte ku mne prvé dva rady. A poviete 

nám aká ste biblická postava. Ste 

nádherní! Teším sa akí ste vynaliezaví!  

Rút – bola veľmi dobrou priateľkou a 

v ruke mám klas – lebo pomáhala Noemi 

zbierať klasy, keď bola žatva.  

Sv.Katarína – bola mučeníčkou, vyobrazuje sa s kolesom. 

Sv. Marta – s podnosom, lebo som obsluhovala všetkých, keď prišiel Pán Ježiš a mám aj súrodencov – Máriu 

a Lazára. 

Sestra Mária – mám v ruke masť, lebo keď prišiel ku nám Pán Ježiš, tak som mu pomazala nohy, aby som si 

ho uctila. Vzdala úctu. Bývali sme v Betánii. 

Sv. Anna – bola som Máriinou Matkou, učila som Máriu čítať, preto mám Bibliu v ruke, aby poznávala Mária 

príbehy starého zákona. 

Rút – mám v ruke klasy, pomáhala Noemi.  

Viera, nádej, láska – najväčší dar v živote každého človeka, no mnohí nato zabúdame aj teraz, keď sa delíme 

v rodinách na očkovaných a neočkovaných. Pritom ani dospelí nechápu, ako to na nás deti vplýva. 

Nezabúdajme na tieto dary. Mám aj symboly – láska je srdce, nádej je kotva a viera je kríž.  

Sv.Lucia – mám v ruke sviecu, lebo sv. Lucia znamená svetlo. 

Rút – tiež mám klások a najviac sa mi páči na Rút, že bola pracovitá. 

Mária Magdaléna – stále sprevádzala Pána Ježiša, nikdy neopustila Pána Ježiša, ani na Kalvárii. Vždy bola pri 

ňom.  

Sv. Veronika – mám tu šatku, na ktorej je otlačka Pána Ježiš, lebo keď bol na krížovej ceste, Veronika mu 

podala šatku a on jej otlačil na ňu tvár. Ježiš sa jej odmenil tým, že mala Jeho obraz. Veronika v preklade 

znamenala – prvý obraz.  

Dávid – mám prak, lebo som skrotil Golíáša, vystrelil som na neho a mám aj ovečku, lebo som pastierom 

oviec, ako žalm 23  - Pán je môj pastier.  

Svätá Mária – som Matka Božia, mama Pána Ježiša.  

Ester – kráľovná miesto Vasty, zachránila Izraelský ľud, ktorý chcel Aman zničiť. Zachránila ho vďaka strýkovi 

Mardochejovi. 

Panna Mária – držím v náručí Ježiška. Nech vždy nosíme Ježiša vo svojom srdci, ako Mária. 

Gedeón – tu mám rúno, želal si, aby bola rosa na rúne a okolo nie a druhý raz, aby bola rosa okolo a na rúne 

nie. Pán Boh to splnil.  



Dcéra faraóna – zachránila Mojžiša, vytiahla ho z vody. Mám aj košík a v ňom malého Mojžiša. 

Rút – mne sa páči, že bola milá a dobrá k druhým.  

Lazár – bol štyri dni v hrobe a Pán Ježiš ho vzkriesil zmŕtvych. A mal aj sestry – Máriu a Martu.  

Sv.Alžbeta – porodila Jána Krstiteľa a jej manžel sa volal Zachariáš. Ján pokrstil Ježiša v Jordáne.  

Anjel – zvestovali, že sa nám narodil Ježiško. 

Kráľ Melichar – šiel sa pokloniť Ježiškovi a mal aj kamarátov so sebou Gašpara a Baltazára. Priniesol Pánu 

Ježišovi zlato.  

Jonáš – hlásal pokánie, aby sa ľudia obrátili a šiel do mesta, ktoré sa volá Ninive. A veľryba ho prehltla, lebo 

neposlúchol Pána Boha. 

Sv. Peter – mám kľúče od nebeskej brány. Bol apoštol a aj prvý pápež. Preto hovoríme, že pápež František 

je nástupcom sv.Petra. 

Mária Magdaléna – najskôr myslela len na seba potom zmenila život a myslela na Ježiša. 

Ester – bola kráľovná, ktorá zachránila židovský národ.  

Sv.Júlia – mám so sebou kríž, lebo zomrela na kríži. Obetovala sa tak pre Pána Ježiša. 

Dávid – porazil Goliáša. Aby sme aj my porazili zlé vlastnosti, lenivosť, klamstvo...  

Sv. Terezka – mám v ruke ružu a krížik, lebo mala rada Pána Ježiša, tak preto kríž a ruža znamená láska. Ona 

povedala, že keď budem v nebi, že bude posielať milosti – ako ruže. 

Sára – Abrahámova manželka, spolu mali syna Izáka. 

Rebeka – manželka Izáka mala dvoch synov, dvojičky – Jakuba a Ezaua. 

Anjel – mám aj zbroj, lebo archanjel Michal porazil zlo, porazil draka. On nám pomáha poraziť zlo. Bráni nás 

v boji. 

Sv. Lukáš – mám v ruke býka – lebo to bol symbol tohto evanjelistu. 

Panna Mária – ľúbim Ježiška. 

Anjel – ochraňuje a stráži ľudí. 

Jakub – oklamal Ezaua, potom sa udobrili, dokonca zápasil aj s anjelom. 

Abrahám – dôveroval Pánu Bohu a mal silnú vieru. Mám tu baránka – lebo Pán Boh nechcel, aby obetoval 

syna, ale baránka. 

Anjel – ochraňoval ľudí a Márii zvestoval, že bude Božou Matkou. Jozefovi povedal, aby sa nebál a vzal si 

Máriu. 

Sv. Veronika – mám šatku, na ktorej je tvár Pána Ježiš. Spomína sa v pobožnosti krížovej cesty. 

Anjel strážny – aby sme boli anjelom pre druhých. 

Tri Evy – Eva mala manžela Adama a sú pre nás prvými rodičmi. Držíme v ruke jablko, lebo odtrhla zo stromu 

poznania dobra a zla. My chceme byť takí čo počúvajú Pána Boha. 

Rachab – zachránila vyzvedačov. Bývala v Jerichu. Mám v ruke červené lano, lebo to bol ich signál, aby vedeli 

ktorý dom majú ochrániť. 



Jakub – mám huňavé veci, lebo bol pastier a keď ho Izák požehnával, tak aby ho nerozoznal od Ezaua. 

Dávid – bol pastierom a mám palicu, aby som zahnal zlých vlkov. 

Jakub starší, Zebedejov – bol apoštolom a mám tu mušľu, lebo sa hovorí o svätojakubskej ceste a je 

pochovaný v Španielsku Santiago del Compostella. Mám aj pútnickú palicu – ako pútnik. 

Sv. Tadeáš – bol apoštolom a je patrónom beznádejných prípadov, pomáha v zúfalých situáciách. 

Ester – bola milá a odvážna. 

Sv. Barbora – bola svätá – preto sa mi páči. 

Jób – veľa trpel, mám tu skrinku  v ktorej je popol, lebo pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš, ale on aj 

hovoril – nahý som sa narodil a nahý sa aj vrátim. Aby sme sa príliš neviazali na pozemské veci, preto tu 

mám aj vrecovinu. 

Noe – zachránil zvieratá a svoju rodinu, staval koráb. 

Dávid – rád spieval a skladal žalmy, preto mám aj harfu. 

Tak vy ste hotové umelecké dielo! Ďakujem krásne biblické postavy, že ste si dali tú námahu tak 

pekne sa obliecť a prišli ste tu do kostola! Ja sa nemôžem preobliecť ako vy, ale doniesol som si takéto 

rekvizity – med a amplión. Aká som postava? Kto uhádne?  

Ján Krstiteľ – amplión - hlas volajúceho na púšti – reproduktor nám dáva hlas. Tak ja som s pomocou 

miništrantov Jánom Krstiteľom. Jeho úlohou bolo ohlasovať Ježiša.  

Teraz poprosím miništrantov, aby doniesli kríž a urobíme sprievod  kostolom,  na slávu a vďaku Pánu 

Bohu. My biblické postavy, teraz vzdávame Pánu Bohu chválu.  

 

 

 

Úloha pre deti: 

 

1. Kto napísal najviac ŽALMOV?     /Prečiarkni  písmená  B,  O,   S,  L,  K,  E,  J,  M  a zvyšné písmená prečítaj odzadu:  

M  E  J  D  S B  M  L  O  B   I  S  M  K  O  L  O B  M  S  E  J  V  B  M  O  B  M  O S  J  Á  M  K S  M  J  M   E  O  D  J   K  M   L 

Odpoveď: __________________ 

 

2. Koľko žalmov je v biblickej Knihe žalmov? _______ 
 
 
3. Aké číslo má žalm, ktorý začína slovami: „Pán je môj pastier nič mi nechýba? ____ 
 

 

 


