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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Svatá Adéla (16. prosince)  
Narodila se roku 931 v Burgundsku. Dnešní území Francie. Jako šlechtična byla 
zasnoubená v dětství. V 16. letech se provdala s italským králem Lotharem. 
Manžel ji zemřel již za tři roky. Brzy ji požádal o ruku jiný nápadník, který toužil 
po království. Adéla ho odmítla, proto byla i se svoji dcerou uvězněna. Díky 
pomoci se povedlo oběma dívkám utéci.  
Německý král Otta I. pomohl Adéle a později ji si ji vzal za ženu. Adéla založila 
mnoho klášterů v Německu, Itálii, ale i ve Francii. Roku 973 byla opět vdovou, 
syn Otta II. se stal císařem. Vzal si však hašteřivou ženu a z jejího popudu 
i přičiněním nedobrých přátel, matku Adélu vyhnal ode dvora. Silou modliteb 
dosáhla synova obrácení. Celý život setrvávala v důvěře Bohu a v lásce 
k bližním. Zakládala také chrámy a kláštery a v jednom z nich, v 68 letech, 

zemřela, když dříve pochovala všechny své děti i bratra.   
čerpáno ze: 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: Saul, první král 
Izraelců 1 S 8-10 
Příští neděli můžete přinést 
obrázky nebo odpovědi na 
otázky. Podíváme se na 
vaše výtvory a přidáme 
body, případně i nějakou 
odměnu.  
 

Kvíz  
Na co bychom neměli 
zapomenout o adventu? 
Každý lístek má své číslo 
a slabiku. Přepiš písmena 
postupně do tajenky podle 
čísel od 1 do 25.  
 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/Adventni_venec_cesmina_2012.pdf 

K ZAMYŠLENÍ 
Kristus nejen odkazuje na Jana Křtitele, ale využívá jeho postavu k dokumentování 
faktu nastávající mesiánské doby. Vždyť Ježíšovi současníci vidí to, co proroci 
předpovídali. Teď se realizuje po staletí očekávaná záchrana. Jenže je to jinak, než si 
představovali. Proto ani pro Jana Křtitele není snadné přijmout, že Ježíš, potulný 
kazatel, je zaslíbený vysvoboditel. Tato scéna není jen historická událost z dob prvních 
učedníků. Také my v dnešní době jsme možná mnohé už s Bohem zakusili, a přesto 
znovu a znovu zápasíme o víru v Ježíše jako Mesiáše. Platí to nejen o miminku v jeslích, 
ale i tváří v tvář zlu, hříchu a slabosti, které potkáváme. A také nám klade Ježíš před oči 
stejné argumenty: stačí se dobře dívat a zahlédneme velikost Boží moci, která napříč či 
skrze lidskou bezmocnost vítězí. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 

PONDĚLÍ 16.12. (Nm 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27) 
Komentář: Farizeové nechtějí naslouchat, ale pouze chytit Ježíše za slovo. Jak jsem na 
tom já s ochotou naslouchat – třeba těm, které znám tak dobře, u kterých vím 
(opravdu?), co mi budou říkat? A naslouchám doopravdy Kristu? Ptám se jej a čekám 
v tichu na jeho odpověď? 
 

ÚTERÝ 17.12. (Gn 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17) 
Komentář: Ježíšův rodokmen, zahrnující i ty muže a ženy, o kterých víme z Bible, jak se 
potýkali s vlastními hříchy a slabostmi, je výpovědí o tom, že se Ježíš „neštítil“ přijít 
mezi hříšné lidi, včlenit se do našeho rodu a vykoupit nás. Týká se to i mne – hříšníka, 
ani mne se Ježíš neštítí, ale chce mne zachránit… 
 

STŘEDA 18.12. (Jer 23,5-8; Mt 1,18-24) 
Komentář: Emanuel je tady, přichází. I ty můžeš zažít jeho přítomnost, pocítit jeho 
blízkost, jeho moc i pomoc. Připrav své srdce. 
 

ČTVRTEK 19.12. (Sd 13,2-7.24-25a; Lk 1,5-25) 
Komentář: Není divu, že Zachariáš nedůvěřoval Gabrielovým slovům. Jistě dlouho 
prosil o potomka, doufal, až zestárl… Možná i tebe chce Zachariáš povzbudit k doufání 
a naději tam, kde už jsi dávno doufat přestal. 
 

PÁTEK 20.12. (Iz 7,10-14; Lk 1,26-38) 
Komentář: „Neboj se … u Boha není nic nemožného.“ Vezmi si tato andělova slova do 
dnešního dne a v jejich síle, v Boží moci kráčej dnešním dnem. 
 

SOBOTA 21.12. (Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a; Lk 1,39-45) 
Komentář: „Blahoslavená, která jsi uvěřila“ – Maria je pro mne výzvou, vzorem v tom, 
jak odpovídat na Boží pozvání, jak jej následovat, jak přinášet jeho zvěst dál. Právě 
dnes…  

http://brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Advent/Adventni_venec_cesmina_2012.pdf

