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AHOJ  DĚTI! 
Naše dnešní prosincové setkání krásně vychází na první neděli adventní. Vůně rozsvícené 

svíčky hlásí neomylně začátek adventu, kouzelného předvánočního období. Všechno se chystá 
a připravuje, protože chceme narození Pána Ježíše opravdu krásně oslavit. Chceme mu dokořán 

otevřít dveře svého srdce, aby mohl vstoupit a obdarovat nás svým pokojem a milostí. Pán ťuká na dveře srdce každého 
člověka… 

Tohle bude naše myšlenka na adventní dobu a každý den si ji připomeneme při doplňování řetězovky. Že se totiž 
připravujeme na návštěvu ze všech nejvzácnější a chceme jí otevřít s velkou radostí. Řetězovka zdobí vánoční stromek podobně 
jako řetěz z proužků barevného papíru. 

Každý den doplníte řetězovku jedním slovem, až dojdete k 24. prosinci. Slova v ní se vzájemně překrývají jedním nebo 
dvěma písmeny (tyto kroužky jsou označeny tečkou) stejně jako jsou propojena očka řetězu nebo si můžeme představit, že se 
jednotlivá slova drží za ruce.  Číslování začíná záměrně od dvojky, aby nám souhlasilo s datem. 

 
2. předvánoční období 
3. žádný zvuk 
4. přinášíme oběť 
5. očekávaný král 
6. vlastnost sv. Mikuláše 
7. šlépěj ve sněhu 
8. potřeba k zabalení dárku 
9. opak bolesti 
10. tajemná věc 
11. nápoj z hroznů 
12. věc na výzdobu 
13. slaví svátek 4. 12. 
14. malý ranec 
15. vánoční ryba 
16. adventní písně 
17. vyrobený z tylu 
18. lovení ryb 
19. ten, kdo nás vykoupil 
20. velká skupina stromů 
21. malý strom 
22. vánoční písně (v 7. pádu) 
23. jméno proroka 
24. název dnešního dne 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Začínáme nový liturgický rok, vstupujeme do adventu. Tento posvátný čas, který dostáváme k tomu, abychom prohloubili 

svůj vztah k Pánu, máme prožít radostně, radostně očekávat Kristův příchod. K radosti jsme přímo vybízeni… 
Právě této výzvě věnuje Marie Svatošová pěkné zamyšlení v závěru své knihy - Máme se proč radovat: 

NENÍ TO PŘEKLEP 
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Va�e u�lechtilost ať je známá v�em lidem. Pán je blízko. (Flp 4,4-5) 
Schválně jsem se dívala do různých překladů Bible. Opravdu je všude „v Pánu“, nikoliv „s Pánem“ nebo „z Pána“, jak 

bych očekávala. Takže žádný překlep, ale záměr – charakteristickým rysem křesťanského svědectví musí být radost v Pánu. 
Radost plynoucí z osobního, intenzivního, intimního vztahu s Ježíšem. Radost založená na naději v život věčný. Radost 
z jistoty, že Pán je blízko. Taková hluboká radost nutně musí být na člověku vidět a musí ovlivnit i jeho vztahy k druhým 
lidem. Bude v nich spontánně vyvolávat otázky po zdroji a původu oné radosti i naděje. Nikoho nenechá v klidu. Všem bude 
vrtat v hlavě. Začnou se ptát a já budu moci – tak jako Jan Křtitel – ukázat na Pána: „Pán je blízko. Nezaváhej!“ 

Pane, 
apoštol Pavel nepíše dopis Filipanům u kafíčka v obýváku. Píše ho ve vězení, a přesto z něj zapalující radost prýští. Na 

jiném místě prozrazuje, čím to je: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“ Kéž to platí i o mně. 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Ve spojovačce se schovávala lucerna se svíčkou, květiny a věnec. 
Klíč k přečtení textu: Slovo listopad se opakovaně po jednotlivých písmenech vkládalo mezi slabiky slov textu. 


