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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Všichni známe ten nádherný pocit se na něco těšit. Někdo se těší na konec vyučování, jiný zase na 
pěknou hru s kamarády, na dobré jídlo, na novou pohádku… a našlo by se mnoho dalších věcí, na které se 
můžeme každý den těšit. Je ale jedno období, kdy takové to kouzelné těšení prožíváme bez rozdílu věku snad 
úplně všichni. Určitě už víte, kam mířím. Je to advent – doba přípravy na Vánoce, která nám právě dnes 
začíná. Vánoce si zaslouží přípravu opravdu důkladnou. A to nejen v našich domácnostech, ale i v našich 
srdcích. Adventní doba nám k tomu nabízí prostor.  

Obrázek si podle čísel pečlivě vybarvěte a po celou adventní dobu ho mějte někde na viditelném místě. 
Kromě vybarvení je pro vás totiž připraven ještě další úkol. Na okraji obrázku jsou malé „půlkytičky“, tvoří ozdobu a je jich 
právě tolik, jako dnů v letošním adventu. A tím se dostáváme ke druhému úkolu. Děkovat se učíme už odmalička, protože je 
stále kom u za co děkovat. Přesto tak často zapomínáme. Pokusíme se letos každý den úplně jednoduše pár slovy poděkovat 
Pánu Bohu za to, že daroval lidem svého Syna a že můžeme o Vánocích slavit jeho narození. Pokud se vám tato modlitba – 
poděkování podaří, vybarvíte si jednu kytičku. Na Štědrý den, kdy domalujete poslední kytičku, a obrázek bude hotov, ho 
můžete položit k betlému a představit si, že to je váš dárek pro narozeného Ježíška. 

 
1. bílá 2. žlutá 3. červená 4. tmavě zelená 5. modrá 6. světle hnědá 7. šedá 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Vstupujeme do adventu, kouzelného času, kdy se ránem nesou tóny Rorátů. V krásných zpěvech je slyšet touha po Mesiáši 

a očekávání jeho příchodu. Znějí slova: „Co již dávní proroci lidem zvěstovali…“ Touha lidstva po Mesiáši byla obrovská. 
Představy o něm se lišily a mnohé generace se ho nedočkaly. My si z „dávných proroků“ vybereme dva a všimneme si, co 
vypovídají ve svých proroctvích. První – prorok Micheáš zdůrazňuje místo narození zaslíbeného Mesiáše: 

„A ty, Betléme efratský, ačkoliv jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož 
původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Micheáš 5,1) 

Betlém, malé město ležící 8 km jihozápadně od Jeruzaléma v Judských horách, se skutečně stal místem narození Ježíše. Je 
také nazýván Město Davidovo, protože je nejen Davidovým rodištěm, ale také místem, kde jej prorok Samuel vybral za 
budoucího krále po Saulovi. 

Prorok Micheáš prorokoval ve stejné době jako Izajáš, Ámos a Ozeáš. Právě Izajáš bude tím druhým prorokem, u kterého 
se zastavíme. Víme, že jeho prorocká kniha je velmi obsáhlá. Je tam také nádherný úryvek o tom, jak z rodu Davidova vzejde 
nový spravedlivý panovník, na němž spočine Hospodinův duch: 

„I vzejde proutek z pařezu Jišajova* a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův; duch 
moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. 

Bázní Hospodinovou bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, 
nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. 

Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky 
přepásá věrnost.“ (Izajáš 11, 1-5) 

*Jišaj (Jese) byl otec krále Davida 
Závěrem ještě jedno přání – Ať se necháme vtáhnout do adventního prostoru a využijeme vše, co nám nabízí! 
(podle ENCYKLOPEDIE BIBLE) 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka: V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? 


