
O čom hovoria hviezdy. 

( Pásmo pre 10 detí. ) 

Všetci spolu zaspievajú pieseň 22/ 1 verš, a potom sa hviezdičky postavia 

5m bokom od mesiačika. Mesiačik zostane sám a nahlas, alebo do 

mikrofónu hovorí svoj text a díva sa na hviezdičky, ale aj na ľudí. 

/ Mesiačik vyjde a volá na hviezdičky: Kým hovorí, vyjde prvá hviezda/. 

 

Mesiačik 1: Poďte už sestričky, poďte už hviezdičky! 

                  Ja, pastier Mesiačik, volám na vás. 

                  Nech Boha na nebi celá zem velebí. 

                  Vyjdime do noci svietiť je čas. 

                  Nocou, keď chodievam, na ľudí myslievam. 

                  Rád by som každému kus šťastia dal. 

                  Kto na mňa pozrie raz, nech vidí odlesk krás,  

                  ktoré dal na všetko Pán Boh - náš Kráľ ! 

 

/ Hviezdy vychádzajú jedna za druhou/. 

 

Hviezda lásky:  

Mňa Pán Boh naučil o láske rozprávať, 

 tú ja chcem svetlom vždy po zemi rozdávať.  

„Pán Boh je láska, ľúbi aj vás“,  

toto vám hovorí z výšin môj hlas... 

 

Hviezda vernosti:  

Pán Boh ma stvoril a svetlo mi dal, 

iste On nejaký plán so mnou mal. 

Aký to plán bude?  nechcem sa trápiť. 

Tým viacej verne  vám všetkým chcem svietiť. 

Som hviezda vernosti, aby ste znali –  

v ťažkostiach na mňa, hor, pozerali. 

 

Hviezda viery: 

Papršlek viery môj spojil ma so zemou, 

zasvietil v svet. 

Viera je Boží dar, ktorý vám Pán Boh dal, 

po nej zas do neba prídete  späť. 

 

Hviezda pravdy:  

O pravde rozprávať, ach to je krásne. 

Kde pravda zavládne, všetko je jasné. 

Boh – Pravda – rozdrtí lži, klamstvá reťazy, 

veď všetci vieme, že len pravda zvíťazí. 



                                                                           

Hviezda šťastia: 

Šťastia som malá, len malinká hviezdička. 

Všetci by rad – radom chceli ma mať. 

Tak mnohí nevedia, že k šťastiu stačí len  

srdce si Ježišom očistiť dať. 

 

Hviezda služby: 

Služba? Ach, ťažko sa dakedy slúži,  

keď srdce po sláve, veľkosti túži. 

Keď chceš byť veľkým, slúž druhým len. 

Tak zmeníš hriechu noc v spasenia deň.  

Toto ti radím ja hviezdička služby, 

akže chceš veľkým byť, plň blížnych túžby! 

 

Hviezda radosti: 

Radosť vždy veľkú mám, 

preto sa trblietam. 

Boh nás má rád! 

Radosť tú nesiem vám,  

O nej vám rozprávam: 

Boh vás má rád! 

 

Hviezda pokoja: 

Som hviezda pokoja. 

Tichúčko kráčam si nebom, 

pozerám do sveta rozbroja: 

Zavládne pokoj už svetom?  

Jas môjho svetielka o mieri rozpráva, 

o tom, že pokojným Boh nebo otvára. 

 

Hviezda spásy: 

Som hviezda spásy rozrážam tmu,  

do sŕdc ja svietim. Pustíš ma dnu? 

O spáse hovorím , len pozri výš  

a tak sa v náručí Božej dnes stíš! 

 

 

Pieseň 22/2 všetci – spolu. 

 

 

                                             

 



Mesiačik 2: 

Hviezdičky, sestričky, keď už tu všetci sme, 

nože si na niečo krásneho spomeňme. 

Dnes je noc vianočná, svätá a tichá, 

dnes vesmír celučký radostne dýcha. 

Aj my sme videli pred veľa rokami, 

 príchod a zrodenie Ježiša na zemi. 

 

Hviezda lásky 2: 

V noci tej hlbokej zrodil sa Boží Syn, 

z lásky šiel vykúpiť svet z hriechov, vín. 

Za slávu u boha chudobu vzal, 

v jasle sa ponížil – On, Boh a Kráľ. 

Od vtedy, čo som ten lásky div videla, 

denne som do sveta len láskou svietila. 

“Pán Boh je láska, ľúbi aj vás“,  

nocou tak hovorí z výšin môj hlas. 

 

Hviezda vernosti 2: 

Po páde človeka Boh v raji zasľúbil, 

Že pošle Niekoho, kto by svet vykúpil. 

Čo sľúbil, verne  On naplnil včas,  

Syna nám svojho dal, poslal Ho z krás  

neba, by deckom sa stal, 

by hriechy ľudstva raz navždy sňal. 

O Božej vernosti hviezda vám hovorí: 

Nechže tá vernosť sa v srdciach vám rozhorí ! 

 

Hviezda viery 2: 

Cez dlhé stáročia ľudia len vierou žili, 

čakali spasenie, so tmou sa bili,  

až prišiel Spasiteľ – Syn Boží – Ježiš,  

nám hriechy vzal, sám niesol ich na kríž. 

 Vierou len všetko prijať to treba, 

vierou sa dostaneš naspäť do neba. 

 

Hviezda pravdy 2: 

V noci , keď anjeli na nebi spievali,  

keď v maštaľke pastieri Ježiša vítali, 

Pravda sa zrodila v Božom Synovi, 

Pravda, čo život váš na zemi obnoví. 

V svete je veľa právd všetky vás oklamú. 

Verte len jednému, Synovi Božiemu. 



 

Hviezda šťastia 2: 

Ježiš sa narodil, zajasal svet, 

šťastia vám na zemi vykvitol kvet. 

Od vtedy každý, kto šťastie chce znať, 

 musí si do srdca Ježiša vziať.  

Kde Ježiš kraľuje, šťastie sa zmnožuje, 

preto sa usiluj Ježiša mať. 

 

Hviezda služby 2: 

Službou som vítala dieťatko na slame, 

priviedla mudrcov ku jasliam v Betleheme. 

Od vtedy stojím tu v službe pre ľudí: 

Kto slúži blížnemu ten spásu uvidí. 

 

Hviezda radosti 2: 

Radosť vždy veľkú mám, preto sa trblietam: 

Boh Syna dal. 

Radosť tú nesiem vám, o nej vám rozprávam. 

Boh spásu dal. 

 

Hviezda pokoja 2:  

Jas môjho svetielka o mieri rozpráva, 

o tom, že v Kristovi Boh nebo otvára. 

Kniežaťom pokoja stal sa On sám 

a z toho pokoja do sŕdc nám dal.  

 

Hviezda spásy 2:  

Toho, čo v Betleme zrodiť som zazrela, 

na kríži Golgotskom - zomierať som videla. 

Spásu tam vydobyl pre celý svet. 

Prijmi ju radostne,  

veď v inom spasenia na svete niet. 

 

PIESEŇ 22/3 a4 verš.  Potom ostanú hviezdy stáť pri mesiačikovi a on na 

záver pekne ,zrozumiteľne, nahlas povie: 

Mesiačik 3: Hviezdičky, ktoré ste lásky div videli,  

ktoré ste Pánovi slúžili, 

slúžte len radostne, buďte vždy jasnejšie, 

nech v svetle hviezdičiek všetko je šťastnejšie. 

Nech vojny, nepriateľstvá,  nenávisť v svete sa utíšia. 

Nech všetci poznajú milého Ježiša.  



LÁSKA 

    

   VERNOSŤ 

 

      VIERA 

 

      

   PRAVDA 



ŠŤASTIE 

 

SLUŽBA 

 

RADOSŤ 

 

POKOJ 

 



SPÁSA 

 
 

 

                          

    


