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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Slavíme čtvrtou adventní neděli. Na adventním věnci září všechny čtyři svíčky a vy už úplně překypujete 
nedočkavostí, až se konečně probudíte do Štědrého dne a Vánoce vstoupí do vašich domovů. Kouzlo, vůně 
a tajemno, které se pojí právě k těmto nádherným a tolik očekávaným svátkům, 
naplní každé místečko, kam mu dovolíme vejít. 

Všichni bez rozdílu jsme rádi obdarováváni. Všechny ty naše dárky jsou vlastně 
symbolem štědrosti samotného Boha, který nám – lidem daroval svého Syna, malého Ježíška, jehož 
narození právě o Vánocích slavíme. Je to ten největší dar, jaký byl kdy někomu darován. Připomene 
nám to ještě obrázek, kde se pod papírem „něco“ ukrývá. Je to takové malé překvapení, které 
objevíte až po úplném vybarvení obrázku. Políčka bez čísla ponechte bílá a ostatní vybarvujte podle 
čísel. 

Přeji vám moc a moc krásné Vánoce.  

1. žlutá 
2. oranžová 

3. červená 
4. modrá 

5. hnědá 
6. šedá 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Dárky a dary mohou být různé a velmi se lišit v mnoha charakteristikách. Na první pohled určitě upoutá naši pozornost 

vzhled a velikost dárku. To, co už není tak hned vidět, může být jeho cena. Takto je možné posuzovat dárky, které lze koupit 
v obchodě nebo, které vytvoříme vlastníma rukama.  

Jsou tu ale ještě jiné dary, které třeba ani nelze uchopit do rukou - krásný a upřímný úsměv, 
vlídné slovo v těžké chvíli, pozornost a čas věnovaný druhému člověku.  

Když uvažujeme o tom, jaký dárek pro někoho zvolit, dá nám to většinou dost práce. 
Vymýšlíme, čím toho druhého nejvíce potěšit. Máme ho rádi a chceme mu udělat opravdovou 
radost, proto neváháme vynaložit velké úsilí na to, aby se dárek „vydařil“. 

Důležitou roli hraje i to, od koho dárek dostaneme. Vždyť třeba malý drobný kvítek utržený dětskou ručkou a podaný 
mamince může mít pro ni větší cenu než obrovská kytice. Tak vlastně ten malý človíček vyjadřuje svoji lásku a maminka je 

odměněna za to, že svému dítěti darovala život. My všichni můžeme takto děkovat svým rodičům, že nám 
díky Bohu mohli darovat život. A my všichni také máme děkovat Pánu za to, že nám prostřednictvím svého 
Syna daroval život a to přímo život věčný. Skrze narození, život i smrt na kříži nám Boží syn otevřel cestu 
k životu v Božím království.  

Ať nás tedy tato radostná událost naplní pokojem a prožijeme krásné Vánoce.  

(EJ) 
 


