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AHOJ DĚTI!
Konečně přicházejí toužebně očekávané Vánoce. Zavoní jehličí, cukroví a naše domovy naplní také vůně
a světlo svíček. To světlo tolik příjemné, které umí navodit klidnou atmosféru a pohodu. Do plamínku svíčky
se vydržíme i dívat a našim očím to neublíží.
Zadívejme se nyní do plamínku svíčky na našem obrázku a nalezneme tam to důležité poselství Vánoc –
malý betlém, který i beze slov vypráví tu nádhernou skutečnost, že se nám všem narodilo malé děťátko –
Boží Syn Ježíš. Obrázek čeká na vás a vaše pastelky. Vybarvujte podle jednotlivých čísel odpovídající barvy a zjistíte, že
světlo, které se od svíčky rozlévá, ještě něco ukrývá. Symbol toho podstatného a nejdůležitějšího - Boží láska k nám je tak
nekonečně velká, že Bůh seslal na zem svého Syna. Ať se tedy o Vánocích z toho opravdu radujeme.

1 - bílá
2 - žlutá
3 - oranžová
4 - červená
5 - zelená
6 - modrá
7 -fialová
8 - hnědá
9 - černá

(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Jsou určité symboly, bez kterých bychom si Vánoce asi nedovedli představit. Určitě stromek a betlém, svíčky, výzdoba
a vánoční cukroví. A v tom všem se nám v různých podobách objevuje hvězda. Ať už na stromku - třeba slámová, na tácku
s cukrovím - ta sladká, ve výzdobě – ta zářící. Určitě nám chce připomenout hvězdu betlémskou, která sehrála při narození
Ježíška důležitou úlohu.
Půjčila svůj tvar i vánoční šestisměrce. Hledejte v ní všechna podtržená slova z následujícího textu. Slova jsou umístěna
v naznačených směrech, ale není to úplně snadné, protože některá neleží v přímé linii, ale stáčejí se. Každé slovo má své místo,
takže se vzájemně nepřekrývají. Až je všechna najdete, zůstane ještě devět písmen, která doplní tajenku.
Ještě než se narodil v malém judském městě Boží syn, vydali se na dalekou cestu tři mudrci z východu, kterým narození
Mesiáše ohlásila hvězda. Chtěli se malému
děťátku poklonit a vyjádřit úctu, kterou zasluhují
králové. Proto Mu také nesli dary – zlato, kadidlo
a myrhu. Po dlouhé cestě se hvězda zastavila nad
městem, zvaným Betlém. Tam našli chudou stáj,
v níž byla svatá rodina – Maria, Josef a Ježíš.
Přicházelo mnoho lidí a z narození se velmi
radovali. Jeden člověk však nepociťoval radost,
ale strach o svůj trůn. Byl to Herodes. Kvůli jeho
zlobě se dalším útočištěm svaté rodiny stal Egypt.
(tajenka) to byla, která přiměla mudrce vydat
se na dalekou obtížnou cestu a také ji zvládnout.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
Správné odpovědi z testu o sv. Mikuláši: 1) b, 2) a, 3) c, 4) c, 5) c, 6) b

