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AHOJ  DĚTI! 
Čtvrtá svíčka na adventním věnci se konečně dočkala a může vesele zářit, i když ne příliš dlouho, protože poslední 

adventní den, tedy Štědrý den, stojí už doslova za dveřmi. Věřím, že advent se vám podařilo prožít pěkně a že také řetězovka je 
téměř dokončena. Už stačí jen opravdu malý krůček a vstoupíme do posvátné doby vánoční. Budeme slavit narození Spasitele, 
velikou Boží dobrotu a lásku, veliké obdarování lidstva. 

Svatý Lukáš překrásně popisuje ve svém evangeliu tuto událost. Vypráví o putování Josefa a Marie z Nazareta do Betléma 
kvůli sčítání lidu, o nepřijetí ve městě a naplnění času, kdy se mělo Marii narodit dítě. Popisuje údiv a bázeň pastýřů, kteří 
nedaleko hlídali stáda, při zjevení anděla Páně a jeho slovech: „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!“ (Lk 2, 10-14) 

Obrázek se snaží zachytit právě tento okamžik. Celá obloha zářila množstvím andělů a ti svým zpěvem velebili Boha. 
Jakmile andělé odešli, obloha opět potemněla. Pastýři neváhali a hned pospíchali do Betléma poklonit se narozenému děťátku. 
Na našem obrázku, který si můžete vybarvit, září místo andělů hvězdičky. 

Přeji krásné Vánoce a hodně radosti z dárků. 
(Otazníček) 
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Na otázku, kdy se slaví Vánoce, asi nikdo nezaváhá s odpovědí. Ale Vánoce mohou být i jindy a častěji, jak dokládají 
následující slova, která se mi dostala do rukou. Možná jsme je již někdy četli, slyšeli. Přesto právě v tomto případě vůbec 
neškodí si je zopakovat vícekrát… 

Vánoce 
Vždycky, když si dva lidé odpustí – jsou Vánoce. 
Vždycky, když se snažíte porozumět svým dětem – jsou 
Vánoce. 
Vždycky, když někomu pomůžete – jsou Vánoce. 
Vždycky, když se někdo rozhodne žít lépe, čestněji – jsou 
Vánoce. 
Vždycky, když se narodí dítě – jsou Vánoce. 
Vždycky, když zkusíš dát svému životu nový smysl – jsou 
Vánoce. 

Vždycky, když se díváte na druhé očima lásky – jsou Vánoce. 
Protože se narodila láska, 
protože se narodil pokoj, 
protože se narodila spravedlnost, 
protože se narodila naděje, 
protože se narodila radost, 
protože se narodil Ježíš Kristus. 
Prožívejme Vánoce, vytvářejme Vánoce… 

I vám přeji požehnané Vánoce, ať prožijete tu opravdovou radost a lásku, kterou nám Spasitel přinesl. 
(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka - Slova na doplnění řetězovky: 
advent, ticho, obětujeme, Mesiáš, štědrost, stopa, papír, radost, tajemství, víno, ozdoba, Barbora, raneček, kapr, roráty, tylový, 

výlov, Vykupitel, les, stromek, koledami, Micheáš, Štědrý 


