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AHOJ  DĚTI! 
Ten adventní čas – vrátil se k nám zas. Po roce, který utekl jako voda, jsme již minulou neděli mohli 

vstoupit do onoho kouzelného předvánočního období. Adventní věnec a čtyři svíce na něm jsou takovým 
krásným ukazatelem toho, jak se přibližujeme k Vánocům. Čím více svíček září, tím blíže jsme k oslavě 
narození Ježíška. Vše se chystá, připravuje a zdobí. Ale nebylo by to moc platné, kdyby zůstala nepřipravená 
naše srdíčka. Kdyby tam nebylo čisto a místo pro Pána Ježíše. Aby se nám tenhle „úklid“ povedl, máme právě 
adventní dobu přípravy. Každý den tomu věnujme určitou snahu a čas. Potom se z těch malých kousků jistě 
podaří poskládat pěkný dárek v podobě čistého srdce. 

Věřím, že přijdete na spoustu možností, kterými se vaše adventní snažení může projevit (modlitba za nemocné děti, pomoc 
rodičům, pomoc slabším kamarádům). Abyste na to nezapomínaly, obrázek vám bude pomáhat. 

První týden adventu už je za námi, proto i v obrázku je první schod poskládaný. Jednotlivé kameny leží těsně vedle sebe 
a písmena na nich skládají slovo – velmi důležité nejen pro adventní dobu. Ostatní schody už ale čekají na vás. Každý den se 
pokuste najít jeden kámen, který bude spolu s ostatními stavět schod. Napovím, že kameny mají čísla odpovídající týdnům 
adventu a každý také jedno písmeno. Pouze krajní kámen nese jen číslo. Pozorně sledujte, které kameny k sobě vzájemně 
„pasují“, protože pokud neuděláte chybu, na každém schodu najdete další slovo… přímo adventní slovo. 

(Otazníček) 
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Letošní advent je nejdelší, jaký může být. Je to celých 28 dnů. První týden už je sice za námi, ale ještě celé tři před námi. 
Tak tedy, ať je pro nás letošní advent… Pokud se chcete dozvědět více, musíte se pokusit rozluštit vzkaz, který se skrývá 
v adventním věnci. Začátek je pod první svíčkou. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Ve větrném víru se ukrývala písmena ke slovu DUŠIČKY. Tajenka z osmisměrky: Stačí jen pozorně vnímat slova 

a ZAMYSLET SE, KOHO VŠEHO PROSÍME O PŘÍMLUVU. 


