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AHOJ DĚTI!

Začíná advent. Na adventním věnci září první svíčka a dává tak všem na vědomí, že slavíme první adventní
neděli. Začíná důležité období přípravy na Vánoce. Období, kdy připravujeme své domácnosti na svátek narození
Ježíška, ale kdy bychom hlavně měli připravit svá srdce, protože pak Vánoce prožijeme s opravdovou radostí.
Těšíme se
na
ně
určitě
všichni.
Vám
nejmenším
se
možná
zdá
adventní
doba
dlouhá
a nemůžete
se dočkat.
Proto si to
čekání na
Ježíška
trochu
zkrátíme
a pomůže
nám k tomu
obrázek.
Jsou na
něm
svíčky
naskládané
do tvaru
stromku.
Vaším
prvním
úkolem
bude zjistit,
do kolika
skupin
se
dají svíčky
rozdělit
podle
tvarů
–
napovím,
že číslo se
shoduje
s počtem
adventních
nedělí.
Druhým
úkolem pak
bude
každodenní
doplňování
obrázku –
tedy
vybarvení
svíčky
a rozsvícení
jejího
plamínku. Když k tomu ještě přidáte krátkou modlitbu s prosbou třeba za děti, které Pána Ježíše neznají, budete se tak nádherně
chystat na Vánoce. Svíčky začněte vybarvovat vlevo dole a postupujte po řádcích nahoru, vždy zleva doprava. Na poslední
adventní den, tedy Štědrý den, na vás čeká hvězda. Spolu s ní můžete vybarvit také celý zbytek obrázku. Stromeček bude
hotový, advent u konce a Vánoce ve dveřích.
(Otazníček)
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Pro starší:
Slovo advent by snad každý z vás uměl vysvětlit. Je to doba přípravy na příchod Božího Syna – naplnění dávných proroctví,
že Bůh sešle lidem Spasitele. Tak velká událost nemůže být
pochopena, ani přijata a dobře prožita bez opravdové přípravy. Proto
advent – to krásné tajemné období před Vánocemi.
Asi není nutné příliš zdůrazňovat, že advent zahájí první adventní
neděle a ukončí Štědrý den, že počet adventních nedělí je vždy stejný,
zatímco počet adventních dnů se každoročně mění.
Nejvýstižnější program pro advent by určitě mohla být výzva sv.
Jana Křtitele: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“, jak to
čteme v evangeliu sv. Lukáše. Připravit cestu, vyrovnat stezky, udělat
v sobě pořádek, vyházet všechno smetí a pak do „čistého“ pozvat
Pána Ježíše s jeho pokojem… O to bychom se měli v adventu všichni
pokusit. Určitě to nebude lehké, protože žijeme v zajetí velkého hluku
a to, co je nám nejvíce třeba – je ticho. Dopřát si tento lék pro duši –
vypnout všechny přehrávače a počítače, televize a další zdroje, které
na nás ze všech stran útočí, a zůstat v tichu. Udělat tento krok pro
někoho může být dost velký problém. Co kdyby se najednou v tom
tichu třeba ozval hlas svědomí nebo někoho jiného? O to právě jde –
vytvořit ticho, tedy prostor pro Toho, kdo mně chce určitě mnoho říct,
pomoci v mých starostech, v mém rozhodování, v poznání mých
vlastních vin a nedostatků… Zkusme to, určitě to stojí za námahu.
Pokud se podivujete nad obrázkem, tak nemusíte. Není to ani chyba tisku, ani nedokončení obrázku. Ten čistý čtverec
uprostřed je právě to ticho, ten prostor, který chceme vytvořit. To vše okolo samozřejmě do předvánočních příprav
neodmyslitelně patří, ale má to opravdu tvořit ten vnější rám a ne se tlačit na „hlavní plátno“ obrazu.
Tak s odvahou do toho, ať letošní advent prožijeme požehnaně.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Tajenka z obrázkové křížovky – VĚČNÉ SLUNCE. Dvě otázky z osmisměrky: ZNÁŠ SVÉHO KŘESTNÍHO NEBO
I BIŘMOVACÍHO PATRONA? KTERÝ ZE SVATÝCH JE TI BLÍZKÝ?

