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Adventní čísla v Písmu svatém

JER 25, 3
Prorok Jeremiáš byl odvážný. Za 
kázání Božího slova byl i uvěz-
něný a pronásledovaný. Hospo-
dinovo slovo mu bylo sdělováno 

určitý počet let.
DNES na barevný papírek napí-
šu mnoho hezkých vět. Papírek 
rozstříhám a zamotám. Nachys-
tám si jich spoustu k rozdávání 

o Vánocích.

Když Jan Křtitel připravoval cestu Pánu, kázal, že se máme 
nad sebou zamyslet. Zjistíme-li, že něco není v pořádku, 
nebo nám v srdci začíná růst něco špatného, je potřeba 
s tím statečně zatočit. Letošní adventní kalendář Tarsicia 

bude netradiční a může nám v tom pomoct. Otevírat to-
tiž každý den okénko s čokoládou, to umí každý. Ale náš 
ministrantský kalendář je náročnější. A kdo ho zvládne, 
tomu přejeme krásné prožití Vánoc a setkání s Ježíšem!

MAREK 12, 28-30
Pán Ježíš nás učí, koho máme 

mít v srdci nejhlouběji. Kdo je ko-
řenem našeho života, ze kterého 
můžeme čerpat lásku a jako její 
ovoce rozdávat dobro.
DNES někdy řeknu ve svém srd-
ci: „Pane, mám tě rád.“

PŘÍKLAD. V Evangeliu sv. Marka 
(12, 28) je tento text: „Přistoupil 
k němu jeden ze zákoníků, který 
slyšel jejich rozhovor a shledal, 
že jim dobře odpověděl. Zeptal 
se ho: ’Které přikázání je první 
ze všech’“? Jediné číslo v textu je 
„první“. Výsledkem je tedy jednič-
ka. Tu zapiš do kruhu a 1. prosin-
ce splň daný úkol.

GEN 37, 2
Praotec Jakub měl svého syna 

Josefa radši než ostatní syny. 
Když byl Josefovi určitý počet 

let, bratři se mu pomstili… Ale 
čas ukázal, že Bůh Otec i toto 

využil k dobrému!
DNES se aspoň jednou za den 
pomodlím: „Pane Ježíši, pomoz 
mi, abych se na nikoho dlouho 

nezlobil“.

JAN 2, 6
Panna Maria poprosila svého 

Syna Ježíše o pomoc lidem na 
svatbě. On ji vyslyšel a naplnil 

několik kamenných nádob. Od té 
doby je Panna Maria naše Po-

mocnice.
DNES někdy se pomodlím 3× 

„Zdrávas Maria“, dárek pro Pan-
nu Marii.

2 KRÁL 20, 6
Když si kdysi dávno izraelský 
král Chizkijáš uvědomil, že žil 

moc špatně a asi brzy umře, za-
čal svého chování litovat. Prorok 
Izajiáš mu vyprosil u Boha něko-

lik let života navíc.
DNES si vyberu někoho, komu 
popřeju něco hezkého nebo mu 

něco drobného daruju.

2 KRÁL 16, 2
Dávný král Achaz byl slaboch 

a nedokázal obhájit jediného 
Boha ve svém království. Začal 

kralovat v určitém věku a prorok 
Izaiáš mu předpověděl, že „pan-
na počne, porodí syna a dají mu 
jméno Emmanuel (Bůh s námi)“.
DNES zkontroluji s rodiči, jestli 
máme na Vánoce připravený bet-
lém (skládací, vystřihovací nebo 

figurkový).

MAREK 2, 3
Ochrnutý neměl nikoho, kdo by 
mu pomohl setkat se s Pánem 
Ježíšem. Naštěstí se našlo ně-
kolik ochotných chlapů, kteří si 
poradili. Přinesli ho k Pánu Ježíši 

a on ho uzdravil.
DNES zkusím pomoct někomu 

slabšímu nebo ho povzbudit, 
pochválit.

V citátech v okýnkách je skryto číslo. Najdeš ho tak, 
že si otevřeš Bibli na určeném místě a přečteš si text. 
Zkus si nejdříve tipnout, o jaké číslo se bude jednat. 
Čísla, která najdeš v Bibli, napiš do okénka adventní-

ho kalendáře. Vyplň si hned najednou čísla do celého 
kalendáře. Každý den tě pak čekají úkoly, které tě po-
stupně provedou celým adventem.

MAREK 15, 25
Pán Ježíš umíral na kříži 

na Velký pátek od poledne do tří 
hodin. Podle místního zvyku se 
čas počítal podle „hlídek“, jak se 
střídali římští vojáci ve službě.

DNES si dám budík na mo-
bilu na 15 hodin a pomodlím se: 
„Klaním se ti, Pane Ježíši Kriste, 

a děkuji ti, že jsi svým křížem 
vykoupil svět.“

ZJ 19, 4
Apoštol Jan zapsal v knize Zje-
vení proroctví: Beránek (Pán Je-
žíš) zvítězí nad vším zlem na svě-
tě a určitá skupina starců bude 
volat: „AMEN a ALELUJA“ !

DNES najdu odvahu jít s rodiči 
na půlnoční a poděkuju, že můžu 
dárky dostávat a taky rozdávat.

1 KRÁL 7, 1
Chrám v Jeruzalémě se stavěl 

několik let a dávno před naroze-
ním Pána Ježíše byl jediným mís-
tem, kde se mohly přinášet oběti 

Bohu Otci. Jednou tam svatý 
Josef a Panna Maria přinesou 

i malého Ježíška.
DNES někdy řeknu modlitbu: 
„Pane Ježíši, děkuju ti za náš 

kostel.“

DAN 10, 13
Izrael byl kdysi přepadený Ba-

byloňany a padl do zajetí. Prorok 
Daniel měl zvláštní zjevení o zá-
chraně, odpůrci se tomu však 

snažili bránit několik dní.
DNES si zopakuju a zazpívám 
(třeba se sourozenci) koledy 

z Kancionálu.

MATOUŠ 15, 34–37
Apoštolům nestačily síly na 

pomoc lidem, obrátili se proto 
na Pána Ježíše a přinesli mu ně-

kolik chlebů. Když dáme Pánu Je-
žíši i ten nejmenší dobrý skutek, 

budeme se divit, kolik dalšího 
dobra z něj vyroste.

DNES se zkusím s někým roz-
dělit o to, co je moje, nebo to 

aspoň půjčím.

MATOUŠ 1, 17
V ráji po prvním hříchu, slíbil 
Bůh Otec lidem, že je zachrání. 
Jedním z důkazů Božího splně-
ní tohoto slibu je i rodokmen 

Pána Ježíše rozdělený pro lepší 
přehled na tři stejné skupiny po 

několika předcích.
DNES vypátrám od svých rodi-
čů jména svých předků (stačí po 

pradědečky a prababičky).

LUKÁŠ 17, 12–17
Pán Ježíš se setkával s každým, 

kdo o to stál. A to i s nakažli-
vými lidmi. Pomohl celé jedné 
početné skupině, i když jen je-
den se vrátil a poděkoval mu za 

uzdravení.
DNES si dám pozor, abych po-
děkoval za každou pomoc nebo 

dárek.

MATOUŠ 25, 1
Děvčata měla za úkol čekat 

před svatbou na ženicha. Kdyby 
přijel až v noci, měly mu svítit na 
cestu. První část děvčat myslela 
na zásobu oleje, ale druhá ne. Ty 
už se na svatbu nedostaly. První 

část si zapamatuj.
DNES konečně začnu připravo-
vat vánoční dárky rodině a ka-

marádům.

LUKÁŠ 13, 11
V Božím Desateru je jasný 

příkaz, že se má „světit sváteční 
den“. V době Pána Ježíše to byla 
sobota a farizejové byli rozzlobe-
ní, že Kristus v tento den uzdra-
vil paní, která byla určitý počet 

let nemocná.
DNES pomůžu rodičům s na-

chystáním zítřejší sváteční nedě-
le, aby si mohli odpočinout.

EX 36, 30
Besaleela a Oholíaba určitě 

neznáte – byli to mistři nad mi-
stry a Mojžíš je vybral, aby pro 
Hospodina postavili přenosný 
stánek (protože ještě putovali 
na poušti) a archu (na úschovu 
posvátných památek). Pán Bůh 

jim dokonce přesně řekl, jak má 
vypadat archa a kolik má mít 

celkem patek.
DNES mám nejlepší příležitost 

vyrobit pro někoho vlastnoruční 
vánoční dárek (klidně i víc, návo-
dy jsou na internetu), ale musí to 

být z lásky!

LUKÁŠ 1, 56
Anděl Gabriel poprosil Pannu 
Marii, jestli by byla ochotná být 
Matkou Božího Syna. Když se 
dozvěděla, že její teta Alžběta 
čeká taky dítě (Jana Křtitele), 
vydala se na stokilometrovou 

cestu pěšky, aby jí pomohla. Než 
se vrátila domů, zůstala u Alžbě-

ty několik měsíců.
DNES zkusím pomoct někomu 
bez říkání nebo protestování.

MATOUŠ 10, 2
Pán Ježíš už od začátku myslel 
na svou budoucí církev, kterou 

svěřil několika apoštolům. Před-
tím se museli od něj mnoho učit 

a nakonec dostat požehnání.
DNES si ráno napíšu na lístek 
jména apoštolů a zkusím se je 

naučit zpaměti.

JER 52, 12–13
Král Šalomoun postavil kdysi 
první chrám věnovaný jediné-

mu Bohu. Byl nádherný a okolní 
králové jej záviděli. Jeden z nich, 
Nabuchodonosor, se po několika 

letech rozhodl chrám vykrást 
a zapálit.

DNES si připravím s rodiči lam-
pičku a svíčku na plamínek z Bet-

léma („Betlémské světlo“).LUKÁŠ 2, 24
Svatý Josef a Panna Maria obě-
tovali Ježíška v chrámu a museli 
přinést několik ptáčků na oběť. 
Pánu Ježíši můžeme dát i malič-
kost, která se nám povedla. Jaký 

byl počet holoubat?
DNES řeknu v srdci: „Pane, dá-
vám ti tento malý dobrý skutek.“

SOUD 7, 3
Bůh pověřil soudce Gedeona, 
aby porazil Filišťany. Do druži-
ny však směl vzít jen ty, kdo se 

nebáli a věřili Bohu. Ti ostatní se 
proto museli vrátit domů – kolik 

jich bylo tisíc?
DNES si ráno a večer zacvi-

čím, abych byl odolný a statečný 
a obličej si ráno umyju studenou 

vodou.

LUKÁŠ 2, 21
Když se Ježíšek narodil, nebyl 
ještě křest, ale obřad jménem 

„obřízka“. Klukům se nařízl kou-
sek kůže, aby něco vydrželi, byli 

stateční a Bohu věrní. Tento 
obřad se konal v chrámě v určitý 

den po narození.
DNES zkusím zjistit, kdy jsem 
byl pokřtěný já i moji nejbližší.

GEN 32, 23
Jakub musel utéct z domova 
před bratrem Ezauem, kterého 
ošidil o požehnání otce Izáka. 

Vzal všechny své syny. Měl v noci 
zvláštní sen, kdy se setkal s Bo-
hem a dostal od něj jméno Izra-

el. Kolik vzal s sebou synů?
DNES několikrát během dne 
řeknu: „Svatý … (doplním své 

jméno), oroduj za mě!“
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