
CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2012 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Parengė tik.mok.metodininkė Natalija Jovaišienė 

UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UŽDEKIM ŽIBURIUS ŠIRDŽIŲ 
Renginys 

 
 
 
 
                                                         Parengė tikybos mokytoja metodininkė 
                         Natalija Jovaišienė  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UKMERGĖ 
2011 

 
 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2012 
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Parengė tik.mok.metodininkė Natalija Jovaišienė 

Advento laikotarpiu esame kviečiami atsigręžti i Viešpatį, pakalbėti su Juo, 
pasiklausyti, ką Jis man nori pasakyti. Pateikiu renginio scenarijų. 
 

 
UŽDEKIT ŽIBURIUS ŠIRDŽIŲ... 

 
I skaitovas 
Adventas – tai laukimas,  
kad tavoj širdy kažkas užgimtų... 
Jau laikas suvokti,  
Kam žmonės šioj žemėj gyvena... 
 
II skaitovas 
Jau laikas pajusti, 
Kad nevalia į širdį įsileisti blogio... 
 
III skaitovas  
Šis vainikas su keturiomis žvakėmis – 
Tai Advento simbolis. 
Adventas – trumpiausių 
metų dienų ir ilgausių naktų metas. 
Todėl ir mes dabar pasiilgstame šviesos, 
Mokomės ją branginti ir dėkoti už ją 
Pasaulio Kūrėjui. 
 
I skaitovas  
Tokia tamsi, niūri naktis! 
Tolyn – tamsyn— 
Sutemo žemėje visoj... 
Gūdu ir šalta - -  
Ir tyliai gęsta žvaigždės danguje. 
Ar dar beras atėjęs Dievo Žodis,- 
Ar į Beltiejų kelią besuras?.. 
 
IV skaitovas 
Uždekime pirmąją – Pranašų – žvakę, simbolizuojančią didįjį stebuklą. 
 
II skaitovas  
Uždekit žiburius! 
Uždekit, žmonės, žiburius širdžių! 
Uždekit –  
Meilės ir gerumo... 
Užuojautos... 
Jautrumo,  
Broliškumo liepsną! 
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III skaitovas 
Paduokite rankas vieni kitiems, 
Kad vėl sušiltų širdys! 
Kad brolis brolį žemėje pažintų!... 
 
IV skaitovas 
Uždekit žiburius, 
Kad tamsią nuodėmingą naktį 
Pro jus ir vėl – kaip tąsyk –  
Nepraeitų  
Betliejaus Kūdikis,  
Neradęs šilumos, 
Kampelio prisiglausti... 
 
II skaitovas 
Uždekime antrąją – Betliejaus žvakę, simbolizuojančią Kristaus gimimą. 
 
I skaitovas 
Uždekit žiburius! O broliai! 
Uždekite šviesos žvakes,  
Kad melo šaltis 
Sukaustytų ir pavergtų širdžių  
Nenumarintų! 
 
II skaitovas 
Uždekit džiaugsmo žiburius! 
Paberkit ilgesio liepsnas 
Ir laukit - visą naktį –  
Giedodami kaip žemė gieda! 
Ir laukite – kaip motinos širdis. 
 
I skaitovas 
Uždekime trečiąją – piemenėlių – žvakę. Jie pirmieji aplankė gimusį kūdikėlį...  
 
III skaitovas 
Tada jisai ateis –  
Per kietą skausmo gruodą, 
Per neapykantos ledus --- 
Į mūsų širdis –  
Laukiančias, mažas, vargingas. 
 
IV skaitovas 
Jį atlydės vargingi angelai,  
Kuriems nereikia 
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Atpirkimo. 
Jie Dievui – Žmogui 
Nuo dabar tarnaus, 
Paskelbę piemenims 
Palaimos žinią. 
 
II skaitovas 
Šį sekmadienį degs visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, 
atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Tad uždekime ir ketvirtąją – Angelų – žvakę. 
 
I skaitovas 
Atėjo Meilė, kad mylėtų 
Vargšus ir nevertus; 
Atėjo Meilė, kad kentėtų, 
Atvertų nuodėmės vaikams  
Dangaus vartus; 
Šviesa atėjo, kad nušviestų 
Aptemusius skliautus. 
 
II skaitovas  
Uždekit, žmonės. 
Žiburius širdžių! 
IV skaitovas  
 Uždekit!... 
Meilės ugnimi! --  
 
 
 
 
 


