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  AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Den po dni plynou za sebou, noc střídá den a den zase noc, podobají se jeden druhému. Občas je ale 

některý radostněj�í � to kdy� se stádo rozroste o malé jehňátko. V�ichni pastýři se z něho radují. Sledují své 
ovečky pečlivě a hlídají je ve dne v noci. Není divu, �e celou pastvinu i její okolí znají dokonale a dokonce 
i noční oblohu dovedou velmi moudře �přečíst�. Pak zaznamenají okam�itě jakoukoli změnu. 

A to se stalo právě před pár dny. Na nočním nebi pastýři zpozorovali v dáli velmi zvlá�tní hvězdu. Je�tě 
nikdy takovou neviděli. A co víc! Ka�dým dnem se zdálo, �e je hvězda blí� a blí�. Tomu pastýři nerozuměli� 
Jejich údiv v�ak vzrostl je�tě mnohem více, kdy� jedné noci před nimi stanul anděl� 

Pastýři sledovali ka�dý den hvězdu, my budeme sledovat jednotlivé adventní dny. Právě dnes začínáme 
první adventní nedělí. Obrázek, který zachycuje na�e povídání, je rozdělen na 24 kousků (podle počtu adventních dnů 
v leto�ním roce). Va�ím úkolem bude ka�dý den vybarvit 1 kousek s odpovídajícím číslem, tedy dnes začnete jedničkou. 

A bylo by moc dobře, kdyby se vám podařilo ka�dý vybarvený kousek spojit s krátkou prosbou za v�echny trpící děti ve 
světě. Věnovat jim alespoň malou modlitbu. Je jich mnoho, které umírají hlady, jsou nemocné, bez rodičů, bez domova� 
Zkuste na ně myslet. Na konci adventu tak vznikne určitě pěkně vybarvený obrázek, ale hlavně doslova �poklad� z va�ich 
proseb a modliteb. 

 
(Otazníček) 
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Pro  star�í: 
V právě začínajícím adventu si připomínáme také některé světce. Určitě nelze přehlédnout sv. 

Mikulá�e, ale ani sv. Barboru. A právě u ní se dnes trochu zastavíme. 
Tato panna a mučednice, Barbora z Nikomédie (svatá Barbora) je zařazována mezi 14 svatých 

pomocníků, kteří jsou vzýváni ve zvlá�ť tě�kých chvílích. Jejich společná památka se slaví 4. prosince. 
Nejznáměj�í z kostelů, které jsou této světici zasvěceny, je jistě chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. 
Přesto, �e se o sv. Barboře zachovaly pouze kusé zprávy, řadí ji katolická církev mezi světce 
a mučedníky. 

Pravděpodobně byla sťata mečem během pronásledování křesťanů kolem roku 305. Podle legendy 
byla Barbora krásná dívka, která se narodila v Nikomédii v Malé Asii jako jediná dcera v rodině 
bohatého kupce Dioskura. Její matka brzy zemřela. Otec vedl výchovu velmi krutě, ryze v pohanském 

duchu. Aby dceru ochránil před tehdy zakázaným křesťanským učením, uvěznil ji v kamenné vě�i. Jeden ze slou�ících byl v�ak 
tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. K úctě Svaté Trojice pak Barbora nechala ve vě�i prolomit třetí okno. Jakmile se to 
otec dověděl, nutil ji zříci se křesťanství. Barboře se podařil útěk, ale její skrý� 
byla vyzrazena. Po marné snaze dcery bránit se, po mučení � ji nakonec otec 
vlastnoručně sťal. V tom okam�iku vy�lehl z jasného nebe blesk a na místě 
krutého otce zabil. 

Svatá Barbora je uctívána jako ochránkyně proti smrti následkem blesku, 
po�áru a vůbec před rizikem náhlé či násilné smrti. Je proto patronka havířů, 
dělostřelců, architektů, matematiků a dal�ích povolání, u nich� hrozí riziko, 
a rovně� dětí. 

V ikonografii je vyobrazována s atributy, které najdete v osmisměrce po 
jejím vylu�tění (39 písmen). Slova, která v ní budete hledat, jsou v textu 
podtr�ena a v osmisměrce se mohou překrývat.  

Pro adventní dny nám mů�e být sv. Barbora příkladem statečnosti ve víře 
a třeba i vést k zamy�lení, jak o svou víru bojujeme my�? 

(podle internetu) 
(EJ) 

Ře�ení z minulého poutníka: 
Obrázek skrýval svíčku � symbol věčného světla, věčného �ivota. Tajenka: Pane, dej prosím, ať si ten �de�tník� tak často 

NEZAPOMÍNÁM DOMA. Omluva: V kří�ovce ve 13. sloupci chyběla tučná čára mezi 4. a 5. políčkem.  


