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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatá Lucie (13. prosince)  
Víte že:  Pocházela ze Syrakus v Sicílii. Lucie byla zaslíbena bohatému 
mladému pohanovi, proti její vůli. Matka, až po svém uzdravení, se smířila 
s přáním Lucie, která chtěla žít pro Krista, pomáhat chudým, nemocným. 
Snoubenec ale nesouhlasil s životem a počínáním Lucie. Za Diokleciánova 
pronásledování ji udal jako křesťanku. Byla odsouzena k potupě, ale moc 
Boží tomu zabránila. Lucii bylo probodnuto hrdlo.  
Patronka: Syrakus; nevidomých a postižených onemocněním očí, sklářů; 
je považována i za patronku světlušek ve skautských oddílech. 
Atributy: krk s bodnou ranou, lampa, meč nebo dýka, miska a na ní oči, 
volské spřežení.            zdroj pro čerpání: sancti.catholica.cz 

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Společně se můžeme vydat po stopách příběhů Starého zákona. Každý týden nás bude čekat 
jeden příběh. Další příběh: Ukořistění schrány 1S 4-6 kap. 
 

Páteční roráty 6., 13. a 20. prosince 
Adventní doba je pozváním (nejen) pro děti na páteční roráty. Společně se budeme těšit i 
připravovat na Vánoce. Mše svatá začína průvodem dětí s lucerničkami. Začátek v 17:15 
v klášterník kostele, děti přijďte trochu dřív. 

 
Kvíz 
Advent je období před Vánocemi. Trvá 
čtyři týdny. Lidé ho prožívají různě. 
Nakupují dárky, uklízejí, shánějí,  
pečou cukroví… To všechno je dobré, 
ale na co přitom nesmíme  
rozhodně zapomenout? 
Zjistíš to, když vyluštíš 
tajenku v adventním 
věnci. Začni u první 
svíce, jdi ve směru 
hodinových ručiček 
a zapisuj každé 
 třetí písmeno. 

 
TAJENKA: 
 
 
 
 
 
 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/Zacina_advent.pdf 

Evangelium - Mt 3,1-12 
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo 
nebeské království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: „Hlas volajícího na 
poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě oděv z velbloudí 
srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy 
vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho 
křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu 
přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak 
uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, 
že můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle 
kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; 
každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice 
křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; 
jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 
V ruce má lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude 
pálit ohněm neuhasitelným.“ 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
PONDĚLÍ 9.12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu (Gn 3,9-
15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38) 
Komentář: „Kde jsi?“ – tato otázka je určena i tobě. Podívej se na svůj život: Kde teď 
zrovna stojíš, neschováváš se někdy/někde před svým Pánem? 
ÚTERÝ 10.12. (Iz 40,1-11; Mt 18,12-14) 
Komentář: Jistě se mohu poznat v situaci zatoulané ovce, kdy mne Ježíš hledal (nebo 
právě teď hledá). Za ty minulé situace mu mohu znovu vyjádřit svoji vděčnost – za 
hledání a nalezení. A jsem-li na útěku či ztracen – možná nastal čas k volání o pomoc či 
k obrácení se zpět. 
STŘEDA 11.12. (Iz 40,25-31; Mt 11,28-30) 
Komentář: U Pána mohu složit všechna svá břemena, všechny své bolesti a trápení. 
Nechat svou duši odpočinout a načerpat u něj sílu k pokračování na cestě. 
ČTVRTEK 12.12. (Iz 41,13-20; Mt 11,11-15) 
Komentář: I já se mohu potkat s lidmi, kteří se staví proti Božímu království. Jak se 
zachovám? A jak mohu prospět svým bratřím a sestrám, kteří něco takového prožívají 
jinde ve světě? 
PÁTEK 13.12. (Iz 48,17-19; Mt 11,16-19) 
Komentář: Zatvrzelé nebo pohodlné („tukem obrostlé“) srdce člověka si vždy najde 
důvody, aby se nemuselo změnit, angažovat, aby ho to nic nestálo. Cesta moudrého 
však vede právě přes ochotu se měnit, zapojit, vydat... 
SOBOTA 14.12. (Sir 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13) 
Komentář: Tehdejší znamení ukazující na Mesiáše (Jan Křtitel jako Eliáš) k nám dnes 
mluví jasně. Jaké je však současné, aktuální znamení doby – k čemu nás jako církev zve 
náš Pán, k čemu zve mne osobně?  

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/Zacina_advent.pdf

