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AHOJ DĚTI!

První adventní neděle je tu, na věnci září první svíčka a začíná to krásné ‚těšení se‘ na Vánoce. Zvláště
vy - děti to umíte opravdu dobře a můžete být dospělým dobrým příkladem. Těšit se na něco je velmi
příjemné, je to takový krásný prostor, kam se vejdou všechny naše představy o tom, jaké by to či ono, na co
se těšíme, mohlo být.
Mnohdy se stane, že naše
očekávání něco pokazí
a pak jsme z toho smutní.
Ale jindy zase předmět
naší naděje naprosto předčí všechna
očekávání. Kdo se těší, už jakoby prožíval
tu opravdovou radost.
Takže si popřejme požehnaný advent,
abychom tu dobu přípravy na slavnost
narození Ježíška prožili skutečně radostně.
Na obrázku máte adventní věnec pod
takovou zvláštní sítí čar, které obrázek
rozdělují na 24 polí. Každý den si vybarvěte
jeden
libovolný
trojúhelníček
a nezapomeňte hlavně na to, že máte dělat
svému
okolí
radost
–
rodičům,
sourozencům, kamarádům. Barvy si volte
podle vlastního pocitu, jak se vám to ten den
dařilo. Protože letošní advent má dnů 25,
tak na Štědrý den, kdy už bude jistě celý
obrázek pěkně vybarvený, mu ještě udělejte
krásný rámeček.
(Otazníček)
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Pro starší:
Možná neuškodí připomenout, že název advent má svůj původ v latinském slově adventus – příchod. To už samo o sobě
vypovídá o obsahu adventu. Důležité je to, že adventní dobu můžeme vnímat dvěma způsoby. Je to doba přípravy na Vánoce,
kdy slavíme narození Pána Ježíše, tedy jeho první příchod k nám - lidem. Zároveň je advent také doba, kdy se více zamýšlíme
nad druhým příchodem Krista na zem – až skončí věky.
K tomu zaznívají výzvy k našemu obrácení, pokání, zbavení se hříchů. Pokud na ně odpovíme, prožijeme radost z velkého
obdarování Bohem, který nám dal svého Syna, ale také radost z toho, že
i my můžeme obdarovávat své bližní.
Slovo adventus nám poslouží při řešení sudoku, kde místo 9 číslic
budete doplňovat jednotlivá písmena tohoto slova, aby se nám více
připomínala doba, kterou prožíváme. Na 9. místě je záměrně smajlík,
který tady symbolizuje radost. Sudoku není obtížné. Přeji požehnaný
advent.
(EJ)

Řešení z minulého poutníka:
9 odlišností z obrázků: 1. plamen svíčky, 2. 3 vlasy na temeni hlavy, 3. proužek na levém rukávu, 4. podpatek na chlapcově
levé botě, 5. vybarvená bambule na čepici, 6. kapsa na dívčině bundě, 7. 2 čárky na váze, 8. 2 čárky na kalhotách chlapce, 9.
tkanička na dívčině bundě.
Doplnění slov k číslům:
1 Bůh, 2 části Bible, 3 Božské osoby, 4 evangelia, 5 chlebů a dvě ryby, 6 džbánů na vodu, 7 egyptských ran,
8 blahoslavenství, 10 Božích přikázání, 12 apoštolů, 14 pokolení v rodokmenu, 30 stříbrných, 40 dnů na poušti, 77x odpustit
bližnímu, 99 spravedlivých, 100 ovcí.

