
 

 

 

Motto : „Chci tento čas prožívat 
v přípravách a radostném těšení se na NĚCO 

VELKÉHO“ 
 

 
 

Zdravíme vás, milé rodinky (ale i milé jednotlivce) naší farnosti, 
přemýšleli jsme, jak letos prožít adventní čas, abychom u jesliček všichni dohromady, a přitom 
každý sám za sebe, s opravdovostí oslavili narozeniny Božího Syna a zároveň Ho znovu živě 
přijali do svých srdcí. Napadlo nás spojit se jednak v modlitbě při večerním Anděl Páně 
v 18.00hod. a pak také při naší adventní přípravě, k čemuž vás od první neděle adventní 
srdečně zveme J 
 
Zde jsou úkoly, o které se můžeme společně snažit: 
29. 11. – popovídat si s dětmi ( porozjímat si sám ) o významu adventu. O přípravách a zdobení 

příbytku, ale zejména o přípravě a zdobení své duše, svého příbytku pro Božího Syna. 
Můžeme se domluvit na jedné věci, kterou chceme ve svém srdci, v naší rodině 
změnit k lepšímu… 

30. 11. – nechat něco někomu přede dveřmi, ve schránce, nezištně obdarovat… 
1. 12. – napsat dopis Ježíškovi – ne to, co přeji pro sebe, ale pro druhé, pro rodinu, pro 

nějakou skupinu lidí, pro planetu… 
2. 12. – něco dobrého si upéct, třeba cukroví, perníčky a vytvořit si kolem toho hezkou 

atmosféru… 
3. 12. – další den je svátek sv. Barbory. Vím něco o této světici a o tradicích s ní spojených?!? 
4. 12. – vyjít si ven na procházku a utrhnout si třešňovou větvičku „Barborku“ … 
5. 12. – nachystat něco pěkného pro sv. Mikuláše (básničku, písničku, obrázek… starší a jedinci 

určitě vymyslí něco, co by udělalo radost světci, který obdarovával druhé ;-) 
6. 12. – přečíst si něco o sv. Mikuláši a o tradicích, které jsou s ním spojené… 
7. 12. – u společného stolu, např. při večeři, se chytnout za ruce a poděkovat v modlitbě Otče 

náš…za každého z nás… 
8. 12. – večerní procházka vesnicí, městem… 

9. 12. – dopéci si, dochystat, dozdobit cukroví, perníčky… 
10. 12. – vyrobit si dekoraci do oken, na stůl, na dveře… 
11. 12. – vzpomenout si na zemřelé… 
12. 12. – společně vysmýčit naše bydlení ( nezapomenout na vysmýčení našeho srdce v pravý 

čas!!!) 

13. 12. – přečteme si něco o sv. Lucii a tradicích, které se k ní pojí… 
14. 12. -  vyrobit vánoční přání rodině a známým ( nezapomenout  poslat!!! )… 



15. 12. – nadrobit něco dobrého ptáčkům… 
16. 12. – přečíst si vánoční příběh, např.z bible, popovídat si o tom, jak by to kdo prožíval být 

sv. Josefem, Marií… 
17. 12. – probrat s dětmi, s vnoučaty nebo sám, svoje věci, hračky atd. a obdarovat druhé… 

18. 12. – večer vypnout veškerou techniku a užít si s rodinou večer při svíčkách… 
19. 12. – připravit si dáreček pro Děťátko k jesličkám 
20. 12. – zavolat někomu s kým jsem dlouho nemluvil… 
21. 12. – nachystat si slavnostní svícen na štědrovečerní stůl… 
22. 12. – připomenout si dary, které jsem od Boha dostal a poděkovat za ně… 
23. 12. – donést něco zvířátkům do krmelce…! Ne všechno snesou, zjistit si! 
24. 12. – ať se děje co se děje, chci se snažit o pokoj, radost a „teplou“ atmosféru… 
25. 12. - pokud se letos nebudeme moct společně sejít na hledání jesliček, zkusme si je 

připravit alespoň v rodině. Bude to jiné, ale nemusí to být méně krásné… 
 
PS. Pořadí není neměnné a představivosti se meze nekladou J 

 


