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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Dnešní neděle je tak trochu výjimečná. Je poslední nedělí liturgického roku, kdy slavíme svátek Krista 
Krále. Po ní již se svým tajemným kouzlem přichází první neděle adventní. Začíná advent a vy, děti, určitě 
máte toto období čekání moc rády. Těšíte se na Vánoce a na vše, co se k nim pojí. Důležité ale je, abyste si 
vždycky dokázaly i vy nejmenší uvědomovat, proč vlastně Vánoce slavíme. Myslím, že by každý z vás 
dobře odpověděl. Do našeho pozemského světa se narodil Boží Syn. Abychom tuto skutečnost, dar od Pána 

Boha, mohli opravdu dobře přijmout, potřebujeme se na to připravit. A to nám právě umožňuje adventní doba. 

Letos bude trvat pouze 22 dnů, což je vlastně nejkratší možná doba, protože mezi první a čtvrtou nedělí adventní leží 
pouze tři týdny a čtvrtá neděle adventní připadá na 24. 12., tedy na Štědrý den. Není správné, když někdo říká, že advent 
trvá čtyři týdny. Je to každý rok trochu jiné. My víme, že ho vymezují čtyři adventní neděle a pak záleží na tom, na který 
den v týdnu připadne Štědrý den. 

Symbolem adventu bývá věnec se čtyřmi svícemi, které jsou postupně rozsvěcovány. 

A to už se dostáváme k vašemu adventnímu úkolu. Na obrázku je namalován adventní věnec. Vy si ho budete každý den 
vybarvovat a to tak, že ve všední den 
vymalujete jednu větvičku zeleně. Je jedno, 
kterou si vyberete a kde začnete. V neděli 
pak vybarvíte svíčku, mašličku pod ní a také 
stuhu mezi svíčkami. A hlavně svíčce 
vymalujete plamínek, čímž ji jakoby 
rozsvítíte. Takže na Štědrý den bude váš 
obrázek krásně barevný a úplně dokončený. 

Ale abychom nezapomněli na to 
nejdůležitější - naši vánoční přípravu, 
musíme si ještě říci, že se budeme snažit 
nejen být hodní, ale každý den se pokusíme 
udělat něco navíc a pak si to zaznamenáme 
právě tou vybarvenou větvičkou nebo 
svíčkou. A to, co by vás mohlo nejlépe 
připravit na Vánoce, mohou být dobré 
skutky - pomoc rodičům, kamarádům, 
starým lidem, dále modlitba třeba za nemocného přítele nebo návštěva kostela a účast na mši svaté i ve všední den. 

Věřím, že se budete snažit opravdu dobře prožívat advent a připravíte se tak na Vánoce co nejlépe. 

(Otazníček) 
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Pro  starší: 
Také pro vás větší je tady pár slov k adventu. I když trochu z jiného pohledu. Zatímco s menšími dětmi jsme si více 

povídali o vnějších symbolech adventu, s vámi se pro změnu zaměříme především na jeho „vnitřní“ obsah. Mohla by nám 
k tomu výborně pomoci jednotlivá písmena, která slovo ADVENT tvoří. Každé je tady jako zástupce určitého pojmu, 
jenž by si zasloužil naši pozornost a chvilku zamyšlení. Jen připomínám, že slovo advent pochází z latinského adventus, 
což znamená příchod. Tedy v tomto čase si více než jindy připomínáme příchod Vykupitele na zem. Snažíme se široce 
otevřít dveře do svých srdcí a chceme tam nechat vstupovat Pána. Pokoušíme se o větší ztišení, přemýšlení a rozjímání. 

Ale teď už k jednotlivým písmenům. Začneme samozřejmě u písmene A. 

A - začíná abecedu. Je to symbol ZAČÁTKU. Jako začátku obecně, ale v adventu o to víc, že nám začíná nový 
liturgický rok. 

D - druhé písmeno v nás může vyvolat přemýšlení nad slovem DAR. Ten největší dar nám Bůh už dal v podobě svého 
Syna a darování jeho lásky nám vlastně trvá neustále. Mějme to na paměti, když dáváme dárky svým blízkým, aby i za 
nimi vždy byla láska. A pro advent ještě myšlenka: Nebojme se darovat Pánu svůj čas! 

V - víra. Každý člověk snad musí v něco věřit. I když někteří věří asi pouze v sebe a své schopnosti, i tohle je jistý druh 
víry. Víra v trojjediného Boha může být pro nás tím nejpevnějším životním nosníkem a dává našemu pozemskému životu 
ten správný smysl. Je přece úžasné nechat se vést Někým, kdo nás zná dokonce lépe, než známe my sami sebe. 

E - Eucharistie. Tento pokrm pro naši duši máme přijímat často. A tak si to teď v těchto dnech trochu více připomeňme, 
abychom se svatému přijímání někdy zbytečně nevyhýbali. 

N - naděje. Mít naději, to je tak přirozené jako dýchat. Však také jedno moudré úsloví praví: „Dokud dýcháš, doufáš!“ 
Doufat lze také v cokoli, ale záleží jen a jen na nás samotných... 

T - ticho. Zkusme si tento převzácný prvek v letošním adventu každý den alespoň chviličku dopřát. Naše doba je rychlá, 
hlučná a člověk je neustále obklopován záplavou informací, burcujících reklam, hlasité hudby tekoucí k nám z rádií, 
televizí a dalších přístrojů. Umíme se ztišit? Uslyšet tlukot vlastního srdce, uslyšet hlas našeho svědomí a pak možná, 
pokud vytvoříme prostor, i hlas našeho Pána? Zkusme to, určitě to stojí zato! 

Požehnaný advent vám všem. 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Slova ukrytá ve větách: 
1. svíčky, 2. dušičky, 3. nebe, 4. hříchy, 5. věnce, 6. zesnulí, 7. odpustek, 8. květiny, 9. očistec, 10. hrob. 
 


