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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Doufám, že jste si bez problémů poradily s křížovkou a vyluštily správně její tajenku, která zněla - KRISTUS 
KRÁL. Právě jemu totiž patří dnešní poslední listopadová neděle. Příští týden už zahájíme advent, rozžehneme 
první svíčku na adventním věnci a vstoupíme do toho kouzelného času očekávání Vánoc. Myslím, že tyto chvíle 
máme rádi úplně všichni bez ohledu na to, kolik je nám let. Letošní advent bude poměrně krátký, pouze 23 dní. To 
ale vůbec nevadí, protože Otazníček pro vás připravil právě na těchto 23 dní adventní čárování nebo by se dalo 
také říct čarování. Hned si to 
vysvětlíme. 

Obrázek vypadá, jakoby si někdo namaloval náhodně pár 
hvězdiček, vloček a mezi ně zapsal čísla. Jakmile však 
vezmete do ruky kouzelnickou hůlku k čarování, tedy ve 
vašem případě tužku a začnete s ní „čárovat“, vše se bude 
měnit. Každý adventní den uděláte jednu čáru. A protože 
první adventní neděle je 2. prosince, začnete číslicí 2. 
Spojíte rovnou čárou číslici 2 a 3. Další den zase stejným 
způsobem číslici 3 a 4. Takhle budete pokračovat až do 
čtvrté adventní neděle, kdy nakreslíte čáru mezi číslicemi 
23 a 24. To už bude za dveřmi Štědrý den, tolik očekávaný 
poslední den adventu. Pro vás to bude znamenat také to, že 
konečně můžete z té nepřehledné pavučiny čar vykouzlit 
obrázek. Vezměte si nějakou výraznější pastelku 
a vytáhněte čáry mezi těmito číslicemi: 2, 10, 9, 14, 17, 5, 
4, 15, 8, 18, 11, 12, 16, 6, 13, 2, 20, 3, 19, 22, 7, 21, 24, 23, 
2 Měl by se objevit obrázek a ten si můžete vybarvit. 

Ještě bychom si měli připomenout některé důležité věci. 
O Vánocích se narodil Boží syn. Je to tak veliká událost, 
tak veliký dárek pro nás lidi, že jeho přijetí vyžaduje od nás 
také velikou přípravu. A k té nás právě advent zve. 
Hlouběji se podívat do svého srdce, prohlédnout, co tam 
překáží a zjistit, co tam chybí, aby se to mohlo napravovat. 
Pokusíme se o to i letos a přidáme ještě něco. Každý den 
věnujme někomu svůj upřímný úsměv. Zvlášť se o to 
snažme v situacích, kdy se vám do toho nebude právě moc 
chtít. To bude mít velkou cenu, protože do toho budete 
muset vložit své úsilí, aby ten úsměv byl opravdu upřímný. 
Měl by vyletět přímo jako šíp, stejně jako povedou čáry na 
vašem obrázku.Měl by zasáhnout bližního tak, že mu 
způsobí radost, potěší ho a osloví. Věřím, že najdete spoustu možností, jak úsměvy rozdávat. Ať už to bude v rodině, ve škole nebo 
mezi kamarády a ostatními dětmi.I když to není asi těžký úkol, důležité bude v něm vytrvat až do Vánoc a tím to vaše snažení získá 
obrovskou hodnotu. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
ČEKÁNÍ 

Vyučování skončilo dnes o trochu dříve než obvykle. Vyučující musela z vážných důvodů odejít. Chlapci si posbírali všechny 
pomůcky a pomalu se trousili ze třídy do šaten. Venku bylo nevlídné počasí, chvílemi spadlo pár kapek deště a k tomu foukal vítr. 
Skupinka chlapců přešla ulici a pak se rozdělila. Někteří se vraceli domů pěšky, většina ale mířila k vlakovému nádraží. Kde většinou 
čekávali sotva deset minut, najednou přibyla další půlhodinka. 

Milan se za ostatními tak trochu záměrně loudal. Neměl moc rád hlasité pokřikování svých spolužáků, vadilo mu i kouření 
některých a jejich způsob „zabíjení“ času. Byl spíš klidnější povahy a rád si třeba něco přečetl nebo o něčem přemýšlel. Zrovna, když 
hoši hlučně usedali na lavičky, povšiml si Milan staré paní, která se dvěma velkými taškami směřovala k pokladně koupit si jízdenku. 
Milan neváhal a nabídl ji pomoc. Tašky nebyly jen velké, byly i pořádně těžké. Paní se na Milana vděčně usmála a její tvář se celá 
vyjasnila. Milan zjistil, že čekají na stejný vlak a tak slíbil i další pomoc. Sedli si do čekárny a paní se dala do vypravování. O životě, 
co všechno ji potkalo, co prožívala těžkého a také o dětech. Nakonec smutně dodala, že je jí teď častokrát smutno, připadá si opuštěná 
a zbytečná… a odmlčela se. Nastalé ticho najednou přerušilo hlášení o přijíždějícím vlaku. 

Čekání bylo námětem krátkého příběhu. Čekání právě proto, že přichází advent. Doba, kdy čekáme na Vánoce, doba, kdy si 
připomínáme, jak celé generace očekávaly narození Vykupitele. Stejně jako čistý list papíru můžeme krásně pomalovat, vystříhat, 
poskládat nebo jinak vyzdobit, můžeme ho také zmačkat, roztrhat a zahodit. Mohl by nám symbolizovat ten nabízený adventní čas. 
Také ho můžeme využít různě a je na nás, abychom to zvládli co nejlépe. Využijme nabízený prostor pro modlitbu, naplňme ho 
pozorností k bližním, nechme se oslovit i hloubkou ticha a velikostí naděje, která o Vánocích přichází s narozením Ježíška. 

(EJ) 


