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AHOJ DĚTI!

Věřím, že váš adventní obrázek je téměř hotov, tedy vybarven, protože dnešní neděle je již čtvrtá
adventní a my rozsvítíme na věnci poslední svíčku.
Vánoce stojí přede dveřmi. Doufám, že jste také
pamatovaly na ostatní děti s modlitbou, jak jsme si to na
začátku adventu říkali.
Na obrázku nám zářila zvláštní hvězda, kterou pastýři
sledovali, ale chyběl tu anděl. Chyběl záměrně, protože přichází až teď. Tuto
scénu nám překrásně líčí v evangeliu sv. Lukáš (Lk 2,8-14):
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce
u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich
rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl:
„Nebojte se!
Zvěstuji vám velikou
radost,
radost
pro
všechen lid: V městě
Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude
pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené
v jeslích.“
A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto
chválili Boha:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má
Bůh zalíbení!“
Pastýři byli vylekaní, plni údivu a bázně, ale nemeškali a chvatně se
vypravili do Betléma. A tam … nalezli Marii, Josefa a děťátko položené
v jeslích … Do celého kraje se rozlévala radost a pokoj.
Váš dnešní úkol bude velmi jednoduchý – pouze vybarvit obrázek
anděla a svaté rodiny. Kdo bude chtít, může anděla vystřihnout a nalepit
do adventního obrázku k pastýřům.
Přeji vám radostné a požehnané Vánoce.
(Otazníček)
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Pro starší:
Zatímco konec liturgického roku není provázen hlučnými oslavami, konec roku kalendářního je „slyšet“ velmi. Jsme zvyklí
poslední den v roce nazývat silvestrem. Je to vlastně tak trochu zvláštní a ojedinělé, kdy snad všichni automaticky používají
pojmenování dne podle světce, jehož jméno uvádí kalendář. Takže, co nás napadne při vyslovení jména Silvestr? Pokud
opravdu jen datum 31. 12., pak možná poslouží k rozšíření obzoru vašich znalostí pár zajímavých informací.
Sv. Silvestr I.:
- byl 33. papežem katolické církve a jeho pontifikát trval do 31. 12. 335
- za jeho pontifikátu došlo k upevnění postavení katolické církve ve světě
- byl 8. nejdéle vládnoucí papež, na Sv. Stolci se udržel necelých 22 let (21 let 11 měsíců)
- pocházel z Říma, datum narození není jisté
- za císaře Diokleciána v době pronásledování křesťanů se podle legendy ukrýval v lesích kousek od Říma, odtud pak pochází
jméno Silvestr (to si vybral po zvolení římským biskupem (papežem)), jeho základem je lat. slovo silva (les)
- dále legenda praví, že Silvestr I. vyléčil z lepry a následně pokřtil římského císaře Konstantina Velikého, který mu z vděčnosti
daroval pozemek, na kterém se nyní nachází stát Vatikán
- papež Silvestr provedl úpravu bohoslužeb a vydal mnoho liturgických nařízení
- podle tradice právě on zavedl slavení neděle jako Den Páně
- za jeho pontifikátu došlo k definitivní proměně pohanského Říma na křesťanský
- s pomocí císaře byly v Římě postaveny 4 slavné baziliky: Sv. Jana v --1--, Sv. Petra ve --2--, Sv. Pavla za --3-- a Sv. Vavřince
za --3-- nad katakombami Sv. Priscilly nechal zbudovat kostel, ve kterém byl pak sám pohřben
V obrázku ohňostroje hledejte písmena a pokuste se z nich složit slova, která vám prozradí, kde se nacházejí jednotlivé
baziliky.
A teď už zbývá jen připojit přání krásných, radostně prožitých
Vánoc a požehnaný celý příští rok.
(podle internetu), (EJ)

Řešení z minulého Poutníka: Sv. Barbora bývá vyobrazována s: křížem, pavím perem, mečem, kalichem s hostií, věží.

