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AHOJ DĚTI!

Domov voní po jehličí, svíčkách, cukroví a panuje sváteční atmosféra. Je první svátek vánoční. Radost
a pokoj od narozeného Ježíška se rozlévají z Betléma do všech stran.
Asi bychom si jen těžko představovali Vánoce bez stromečku, dárků, betlému a koled, vánočních dobrot
a také bez štědrovečerní večeře. Tradiční ryba u nás prostě k Vánocům neodmyslitelně patří. Ryba je
symbolem. Pro křesťany symbolizuje Ježíše Krista, přibližuje události z jeho života (zázračný rybolov,
nasycení učedníků a ostatních hladových, povolání učedníků z řad rybářů), symbolizuje také chudobu, v níž
přišel jako Syn Boží na svět. V Ježíšově době byly ryby považovány spíše za pokrm chudých.
I na dnešním vánočním obrázku na vás čeká ryba. Na boku mezi šupinami má malé okénko se svatou rodinou. Celý
obrázek je překryt rybářskou sítí, která ho svými oky rozděluje na menší kousky. V každém z nich je počtem teček naznačeno,
jakou pastelkou ho máte vybarvit. Zbytek už nebudu prozrazovat, po vybarvení obrázku to uvidíte. Pokud ale chcete, vybarvěte
obrázek tak, aby kapr dostal barvy, které má opravdu mít.

Přeji krásné Vánoce a do nového roku hodně Božího požehnání.
Barvy:. žlutá,: šedá,:. hnědá,:: zelená,:.: modrá
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Slavíme narození Božího Syna. Každý rok máme možnost znovu, ale vždy zcela nově, vstoupit do tajemství Božího plánu
spásy. Proroctví jsou naplněna a v jeslích na slámě leží malé Děťátko - Syn Boží… K jeslím přicházejí pastýři a klaní se
narozenému Ježíškovi. Do judského Betléma ale nechvátají pouze prostí lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí, své kroky sem
vede také návštěva z veliké dálky. Mudrci z Východu – doslova mágové, učenci znalí astrologie, přišli z Babylónie, tj.
z tehdejší Parthské říše. Vedeni hvězdou putovali do Betléma poklonit se narozenému králi Židů. Představovali první zástupce
pohanů přicházejících ke Kristu. Přinesli své dary: zlato, kadidlo a myrhu. Už u proroka Izajáše (Iz 60,6) se mluví o darech,
které pohanské národy přinesou Mesiášovi.
Dary opravdu královské. Zlato – jako symbol králů, není třeba zvláště představovat, každý o něm určitě něco ví. Co ale
víme o dvou dalších darech? Pokusíme se trochu si je přiblížit.
Kadidlo je pryskyřice získaná ze stromů rodu kadidlovníků (Boswellia z čeledi březulovitých) sloupáním nebo nařezáním
kůry kmene. Pryskyřice na vzduchu tuhne. Při zahřívání nebo pálení vydává sladkou vůni. V biblických dobách se používala
jako vonná látka. Dnešní využití známe, ale možná nevíme, že tato pryskyřice má své místo také v kosmetice (výroba parfémů)
a v potravinářství (limonády a pečivo), jak se praví v Ottově všeobecné encyklopedii.:)
Myrha je světle žlutá pryskyřice balzámové vůně z keře Balsamodendron, rostoucího v Somálsku, Etiopii a Arábii, nebo
ze stromu Commiphora abyssinica (myrhovník pravý). Používala se jako aroma, součást léků a na přípravu posvátného oleje
pro Svatostánek a chrám. Myrha byla také vmíchána do nápoje, který byl Ježíšovi podán na kříži jako prostředek pro utišení
bolesti (Mk 15,23). Později Josef a Nikodém nabalzamovali Ježíšovo tělo olejem smíchaným s myrhou a aloe (Jan 19,39-40).
(Encyklopedie Bible)
(EJ)

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO POUTNÍKA:
Slova z adventních schodů: SMÍŘENÍ, ČEKÁNÍ, RADOST, NADĚJE.
V adventním věnci se dalo přečíst pokračování vzkazu: Tak tedy ať je pro nás letošní advent požehnaným časem, v němž se
chceme více otevřít našemu Pánu. Ať je dobou čekání na narození Božího Syna, dobou radosti a dobou velké naděje, že přijde
Vykupitel. Ať je dobou, kdy si dopřejeme více ticha a klidu, abychom mohli uslyšet Boží hlas. Ať i celý svůj život vnímáme jako
advent, jako přípravu na příchod Pána na konci života.

