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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Vůně jehličí a zapálených svíček tajemně vstoupila do na�ich domovů. Na adventním věnci důle�itě 

září plamínek první svíčky a jakoby chce radostně hlásat do okolí � první adventní neděle je tady. 
Začínáme advent � dobu příprav 
a velkého tě�ení se na Vánoce. Tě�íme 
se jistě v�ichni, i kdy� vy děti to určitě 
umíte opravdu nejlépe. Aby mohla 

radost z Bo�ího obdarování � Bůh nám daroval svého 
Syna � skutečně zasáhnout na�e srdce, musíme na to 
být dobře nachystáni. A k tomu nám přesně adventní 
doba slou�í. Ka�dý den pro to udělat kousek práce, 
pomoci rodičům, dobře se pomodlit, zkrátka vlo�it 
jeden kamínek do pomyslné mozaiky. Stojí to zato. 
Před Vánocemi toti� mů�e vzniknout pěkný obrázek. 

A to u� napovídám, jaký bude vá� adventní úkol. 
Do připravených čtverečků ka�dý den nakreslíte jeden 
oblouček. Čtverečky mají svá čísla, která odpovídají 
datu adventních dnů. Tak�e začnete dvojkou, proto�e 
právě dnes je 2. prosince. Pokud má oblouček být 
del�í, le�í přes dva čtverečky a je tam určité číslo 
dvakrát. Třeba zrovna ta dne�ní dvojka. Obloučkem 
spojte v�dy dva připravené body a sna�te se, aby 
v�echny obloučky byly prohnuty směrem k dolnímu 
okraji obrázku. Na �tědrý den, tedy 24. prosince, 
uděláte poslední � velký oblouk. Vzniklý obrázek si 
mů�ete také vybarvit. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Začínáme dnes nádhernou předvánoční dobu � advent. Není třeba asi zdůrazňovat, jak velmi důle�itý je to pro nás 

čas. Bez důkladné přípravy nemů�e obvykle nic kvalitního vzniknout. V na�em srdci, pokud tam necháme nepotřebné 
�harampádí�, taky nevznikne prostor pro narozeného Syna Bo�ího. Tak určitě bude dobré s tím něco udělat, aby ta 
opravdová vánoční radost jen tak nepro�la kolem nás� 

Slovo advent se ukrývá také v následujících 6 větách. I kdy� nikde není celé. Jsou tam jeho pouhé dvě třetiny, a je�tě 
v ka�dé větě jiné. Zkuste je v�echny najít, napsat pod sebe a přečíst. Přečíst a uvědomit si, �e advent máme předev�ím 
pro�ívat, ne jenom pře�ívat! 
1. Právě nyní, v tomto krásném předvánočním čase, klepe Pán i na dveře tvého srdce. 
2. Dopřejme si v návalu v�ech příprav klid, venku v přírodě přece vládne také. 
3. Jsi-li unaven, tak hledej sílu a pomoc v Bo�í náruči. 
4. Uklidit řádně své nitro, zbavit se v�eho �patného � jen tak mů�eme pro�ít opravdovou radost. 
5. Nejlep�í návod najdeme v evangeliu, Předchůdce Páně Jan tady vyzývá lid k obrácení. 
6. Zdůrazněme i skutečnost, �e očekávání příchodu Krista dvojí povahu má, tu vánoční a pak tu, která nás vede 
na konec věků. 

(EJ) 

Ře�ení z minulého poutníka: 
Jména světců z bludi�tě: Martin, Ane�ka, Cecílie, Kateřina, Ondřej. 


