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30. listopadu, sobota

Nůžky, pila, jehličí
Tuto sobotu máte poslední příležitost vy-

tvořit adventní věnec, neboť druhý den, na 1. 
adventní neděli, proběhne jejich požehnání. 
Věnec symbolizuje vítězství Ježíše nad smrtí, 
čtyři svíčky jsou jako světlo Kristovo umístě-
né do čtyř světových stran. Výroba věnců je 
většinou v rukách maminek, zkuste jim dodat 
jehličnatý materiál nebo vyrobit mužskou va-
riantu. Stačí vám k tomu čtyři prkýnka nebo 
větve, čtyři svíčky, pár hřebíků a překvapení 
je na světě.

1. prosinec, neděle

1. adventní neděle
Liturgická barva je fialová, podobně jako bě-

hem postního období, neboť advent se v za-
měření a přípravě na přicházející událost po-
dobá půstu. Je dobou radostného očekávání 

na Narození Páně, ale také na Mikuláše a na 
první sníh. Doufejme jen, že místo globálního 
oteplování přijde ochlazení a užijeme si zimu 
na sněhu. Určitě ale nemáme na mysli sníh 
v  počítačových hrách. Skutečné dobrodruž-
ství zažijete jenom venku s kamarády.

4. prosince, středa

Svátek sv. Barbory
Tento den se tradičně řežou tzv. barborky, 

neboli větvičky třešní či jiných ovocných stro-
mů. Pokud je dáte doma do vody, postupně 
rozkvetou a na Vánoce provoní celý dům. Bílé 
květy třešní symbolizují naději, kterou přináší 
děťátko narozené v Betlémě. Zkuste překva-
pit tím, že vše zařídíte sami, a vychutnejte si 
údiv a radost rodičů.

5. prosinec, čtvrtek

Mikuláš!
V předvečer svátku sv. Mikuláše tradičně 

navštěvují domo-
vy vyslanci nebes 
a  pekel – Miku-
láš, anděl a  čert – 
a zkoumají chování 
dětí za celý minulý 
rok. Naštěstí jsou 
všechny děti hodné 
a v Mikulášově koši 
se pro ně vždy na-
jde něco dobrého. 
Slavit můžete nejen 
doma, ale i  v  kos-
tele. A  starší kluci 
si můžou připravit 
vtipnou scénku pro 
pobavení mrňat.

6. prosince, pátek

Čas na zpověď
Víte, že první pátky v měsíci jsou zasvěceny 

Nejsvětějšímu srdci Pána Ježíše? Církev na zá-
kladě zjevení sv. Marie Alacoque doporučuje 
tuto dobu k adoraci Těla Kristova a přijetí svá-
tosti smíření. Zpověď je to radostné setkání 
s Ježíšem Kristem, který na nás čeká s otevře-
nou náručí. Nenechte ho čekat dlouho!

7. prosince, sobota

Rosu dejte, nebesa, shůry
Věděli jste, že během adventu padá v koste-

le rosa? Naštěstí se nemusíte bát, že všechno 
zvlhne, neboť onou rosou je krásný liturgický 
zpěv. Roráty jsou mariánské mše, které začí-
nají brzo ráno, a někde se slouží dokonce jen 
při svíčkách. V  sobotu byste si mohli aspoň 
jednou přivstat a vyzkoušet, jak odlišný je den, 
který se zahájí mší svatou. Je úplně jiný, to vám 
prozradím už předem. Pokud se roráty ve va-
šem kostele neslouží, přemluvte rodiče k vý-
letu do jiné farnosti.

8. prosince, neděle

Druhá adventní neděle
Po krásné adventní mši přichází nejlepší čas 

na první přípravu vánočního cukroví. Začíná 

se s  lineckým těstem, následuje kokosové 
cukroví a tak dále, každému podle jeho chu-
ti a  rodinného zvyku. Maminka bude určitě 
potřebovat vaši pomoc, nebraňte se tomu 
a  zkuste vymyslet nové a  netradiční tvary 
cukroví. Z medového těsta můžete postavit 
perníkovou chaloupku, to už je skoro inže-
nýrská práce. Třeba zjistíte, že pečení není 
práce, ale radost.

9. prosince, pondělí

Slavnost Panny Marie, 
počaté bez poskvrny 
prvotního hříchu

Během této slavnosti usly-
šíme nejen nádherná slova 
zvěstování archanděla Gab-
riela Panně Marii, ale přede-
vším její odpověď: „Hle, jsem 
služebnice Páně; staň se mi 
podle tvého slova.“ Díky její 
víře a  poslušnosti se mohl 
narodit malý Ježíšek, spasi-
tel světa. Následujme Matku 
Boží a  učme se od ní tichos-
ti a pokoře. Poděkujte Panně 
Marii aspoň jedním desátkem 
růžence a vyberte si tajemství, 
které se týká vašeho adventní-
ho snažení. Ačkoliv tato slav-
nost není povinná, zkuste Mat-
ku Boží potěšit tím, že zajdete 
do kostela na mši.

11. prosince, středa

Dárečky!
Už ani ne dva týdny zbývají do Štědrého dne 

a  je nejvyšší čas sehnat dárky. Pamatujte na 
to, že hodnota dárku neleží v jeho ceně, ale 
v  lásce, se kterou ho vybíráte nebo vyrábí-
te. Často stačí úplná drobnost, kterou dáte 
najevo, jak moc máte danou osobu rádi a jak 
dobře víte, co potřebuje. A nezapomeňte ani 
na pana faráře, i on rád oslaví Štědrý den.

13. prosince, pátek

Svátek sv. Lucie
S tímto svátkem je spojena pranostika „Lu-

cie noci upije, ale dne nepřidá“. Vždycky jsem 
přemýšlel, jak je to možné, že když noci upi-
je, že se neprodlouží den. Později jsem zjistil, 
že je to způsobeno geometrií oběžné dráhy 
Země, kdy Slunce sice zapadne o něco poz-
ději, ale o to později také vyjde. V zimě jsou 
nejlépe vidět hvězdy. Zeptejte se pana faráře, 
třeba zná někoho, kdo má hvězdářský dale-
kohled a kdo by vám mohl ukázat krásu ves-
mírných hlubin.

15. prosince, neděle

Třetí neděle adventní
Tuto neděli mohou ministranti připravit 

růžový ornát, neboť slavíme neděli Gaude-
te. Radujeme se z  blízkého Narození Páně 
a oslavy Štědrého dne. Růžová barva symbo-
lizuje červánky nového dne, které se pomalu 
rodí, aby se stalo Světlem světa. Zkuste i vy 
být tento den plni radosti a vánočního vese-
lí. Nehádejte se se sourozenci a s kamarády, 
neodmlouvejte rodičům. Poznejte skutečnou 
radost a pokoj.

17. prosince, úterý

Úklid, achich ouvej
Vánoce se už nezadržitelně blíží a je nejvyšší 

čas, pustit se do úklidu. Ačkoliv uklízení niko-
ho nebaví, je naprosto nevyhnutelné a nemá 
cenu klást odpor. Naopak, tento rok byste 
mohli maminku překvapit a sami dobrovolně 
si uklidit pokojíček. Navíc v uklizeném pokoji 
se lépe žije i spí. A víte o tom, že tím nejslad-
ším vánočním dárkem je maminčin úsměv? 
Vyzkoušejte to.

18. prosince, středa

Stromeček!

Zhruba týden před Štědrým dnem se kupu-
je vánoční stromeček. Je to většinou mužská 
práce, a  tak se vypravte s  tátou na trh se-
hnat ten nejlepší strom. A hlavně, pilu nechte 
doma. Poslední dobou se objevují stromky za-
sazené v květináči, které po Vánocích můžete 
odnést na zahradu nebo postavit na balkón 
a příští Vánoce znovu použít.

20. prosince, pátek

Ministrantská schůzka
V pátek před Štědrým dnem je nejlepší svo-

lat ministrantskou schůzku a dohodnout se, 
jak oslavíte svátek Narození Páně a všechny 
ostatní, které se slaví ve vánočním oktávu. 
Zopakujte si liturgické barvy a  navzájem se 
pohostěte vánočním cukrovím.

21. prosince, sobota

Betlémské světlo
Tento den přivezou skauti Betlémské svět-

lo do České republiky. Druhý den do kostela 

s sebou vezměte svíčky a lampičky, abyste si 
mohli pod stromečkem posvítit světlem, kte-
ré bylo zažehnuto až v dalekém Betlémě. Po-
kud víte o někom, kdo nemůže na mši, ale měl 
by rád doma Betlémské světlo, zajděte za ním 
a doneste mu ho.

22. prosince, neděle

Čtvrtá adventní neděle
„On totiž spasí svůj lid od hříchů.“ Tato slo-
va uslyšíme během poslední adventní neděle, 
která by se dala nazvat nedělí netrpělivou, ne-
boť Štědrý den je už téměř na dosah. V tento 
čas se většinou staví betlémy, uděláte nejlépe, 
když si to doma vezmete na starost. Pokud 

máte mladší sourozence, za-
pojte je taky a u stavění jim 
vyprávějte příběh narození 
Ježíše Krista. A nezapomeň-
te na ovečky a  na pastýře, 
kterým se zjeví andělé. Ten-
hle příběh mám osobně nej-
radši.

22. prosince, 
noc z neděle na pondělí

Zimní slunovrat
Tato noc nebude krátká, 

bude dokonce nejdelší v ce-
lém roce a  den bude trvat 
pouhých osm hodin a  tři 
minuty. Nastává totiž zimní 
slunovrat, sluníčko se od nás 
přestává vzdalovat a  začíná 

se pomalu přibližovat. V té nejhlubší noci se 
rodí příslib světla, které se nenechá pohltit 
tmou. Zkuste si doma udělat černou hodinku 
a poproste rodiče, ať vám vypráví, jak sami 
dříve slavili Vánoce. Třeba se dozvíte i něja-
kou vtipnou historku.

23. prosince, pondělí

Hurá, prázdniny!
Prázdniny konečně začaly a není čas marnit 

čas. Pokud napadne sníh, popadněte boby 
a  sáňky a  běžte hoblovat nejbližší kopec. 
A pokud sníh nenapadne, tak běžte taky ven, 
co doma? Pokud máte mladší sourozence, 
zkuste je vzít s sebou. Nejen že pomůžete ro-
dičům, ale společně zažijete spoustu legrace. 
Můžete se také zeptat pana faráře, jestli nepo-
třebuje pomoc s přípravou kostela na svátky. 
Ozdobit stromeček, postavit betlém, uklidit, 
prostě práce jako na kostele. Pokud vás bude 
víc, tak nejen že uděláte spoustu práce, ale 
zažijete i spoustu legrace.

Prosinec je měsíc, který je pří-
mo přeplněn svátky. Navštíví 
nás Mikuláš, oslavíme čtyři ad-
ventní neděle, budeme se ra-
dovat pod stromečkem, užije-
me si vánoční prázdniny a na 
konci roku přijde veselý Silves-
tr. Tento čas je možné využít 
mnoha způsoby. Někdo třeba 
celé prázdniny stráví hraním 
na počítači, jiný zase zkoukne 
všechny pohádky a nezved-
ne se od televize. My bychom 
vám ale rádi nabídli plán, který 
obsahuje dokonalý mix všech 
možností. Kapku úklidu, trochu 
nákupů, nějakou tu pohádku, 
hodně zimního veselí a dokon-
ce i trošku zbožnosti. Tento ka-
lendář vás provede celým ad-
ventem i vánočními svátky tak, 
abyste je skutečně prožili, niko-
liv jenom přežili. Za bonus mů-
žete považovat, že určitě udělá-
te radost i rodičům, kteří mají 
dost starostí s přípravou Vánoc. 
Hurá do toho!

Jak přežít

Vánoce
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