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Ahoj  děti! 
Na adventním věnci dnes září první rozsvícená svíčka. To znamená, že prožíváme první adventní neděli a vstupujeme do 

nádherného období adventu. Času přípravy na Vánoce – na narození Ježíška. 
Každá maminka, která čeká děťátko, věnuje mnoho času přípravě všeho potřebného, těší se na okamžik, 
až se miminko narodí a ona ho poprvé přivine do své náruče. Jak asi toto všechno prožívala Panna 
Maria? I ona jistě chystala vše, co bylo v jejích možnostech, na své děťátko se těšila a opatrovala ho. 
I když určitě mnoha věcem nerozuměla – vždyť se měla stát matkou Božího Syna – svěřovala vše 
s důvěrou Pánu a pokorně plnila Jeho vůli. Nejen při každodenních povinnostech, ale třeba i v těžké 
chvíli, kdy se měli s Josefem vydat na náročnou cestu do Betléma. 
My se v adventu také připravujeme na narození děťátka. Nechystáme sice výbavičku a kočárek, ale 

máme připravovat svá srdce, aby v nich bylo čisto a mohli jsme tam pozvat narozeného Ježíška, který tam vnese lásku a pokoj. 
Abychom si to adventní očekávání nějak znázornili, na obrázku máte namalován zvonek se stuhou. Proč právě zvonek? Jeho 
zvuk nás upozorňuje, že se něco děje, něco začíná, že někdo přišel, třeba o Vánocích Ježíšek…Ale než ještě tento kouzelný 
zvuk zaslechneme, musíme zvládnout tu důležitou přípravu. Věřím, že se budete snažit pomáhat doma rodičům s úklidem, 
pečením cukroví a vším, co připraví vaše domovy na Vánoce. Abychom nezapomněli na ta srdíčka, bude nám to připomínat 
stuha, která vede ke zvonku. Jsou na ní čtyři svíčky – čtyři adventní neděle. Dále jsou tam smajlíci, srdíčka a hvězdičky. 
Vaším úkolem bude jednotlivé symboly vybarvovat. Začnete právě dnes první svíčkou, která symbolizuje vaši účast na nedělní 
mši svaté. Smajlíci budou symbolizovat úsměv, který se pokusíte někomu věnovat tak, aby mu to udělalo radost. Srdíčko 
znázorňuje nějaký dobrý skutek – skutek lásky – třeba pomoc kamarádovi, rodičům nebo starším lidem. A konečně hvězdička 
znamená modlitbu za budoucí maminky, které očekávají narození děťátka. Stačí i krátká modlitba třeba vlastními slovy. Tak se 
bude vaše stuha postupně zaplňovat barvami až k poslednímu adventnímu dni, kterým je Štědrý den a který je znázorněn 
zvonkem. Po jeho vybarvení už bude vše připraveno, vaše adventní snažení zaznamenané na stuze ji dodá velkou sílu, aby 
radostně zatahala za zvonek a ten se rozezní krásnou písní Vánoc. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Do adventní doby neodmyslitelně patří svátek svatého Mikuláše. V malém testu si dnes 
můžete ověřit, co o tomto světci vlastně víte. 
1. Svátek sv. Mikuláše slavíme: 
a) 5. prosince a je spojen s mikulášskou nadílkou 
b) 6. prosince a mikulášská nadílka se odehrává v předvečer svátku 
c) 4. prosince a mikulášská nadílka se odehrává večer po svátku 
2. Život svatého Mikuláše spadá do tohoto období: 
a) od konce 3. století do poloviny 4. století 
b) od konce 6. století do poloviny 7. století 
c) od konce 11. století do poloviny 12. století 
3. Zastával sv. Mikuláš v církvi nějaký úřad? 
a) ne, byl to pouze křesťanský světec 
b) ano, byl knězem 
c) ano, byl biskupem v Myře 
4. Se jménem sv. Mikuláše je spojena řada legend, které vypovídají o jeho štědrosti, 
laskavosti, ochotě pomoci a smyslu pro spravedlnost. Nejčastěji bývá zobrazován s těmito atributy: 
a) mitra, berla a holubice 
b) mitra, berla a klíč 
c) mitra, berla a tři zlaté koule na knize 
5. Sv. Mikuláš je patronem ministrantů, dětí, panen, soudců, rybářů, řezníků a spousty dalších profesí. Kromě toho je 
také hlavním patronem: 
a) Anglie 
b) Francie 
c) Ruska 
6. Během pronásledování křesťanů byl Mikuláš zajat a zemřel mučednickou smrtí. Uctívají ho všechny křesťanské 
církve a po celém světě jsou rozesety tisíce kostelů jemu zasvěcených. I v České republice tomu není jinak. Poslední 
otázka bude tak trochu tipovací, protože se ptá, kolik kostelů a katedrál sv. Mikuláše najdeme na území naší republiky: 
a) 35 kostelů a 1 katedrálu 
b) 46 kostelů a 1 katedrálu 
c) 53 kostelů a 2 katedrály 

(podle internetu) (EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Tajenka z obrázkové křížovky: LITURGICKÝ ROK 
Tajenka z obvodu kruhu: DĚKUJME BOHU ZA PROŽITÝ ROK! 
 


