Dostanete určitě moc krásné dárky, ale hlavně budeme tou naší
radostí z dárků ale i z volna ze školy, z cukroví, možná radostí ze
sněhu, zpíváním koled oslavovat Boha a to, co pro nás učinil.

Pokud by vás po Vánocích bolelo bříško a nožičky od samého
lenošení a mlsání, můžete se zapojit do některé skupinky a jako
jeden z mudrců se vydat na putování po Dobříši a okolí a pomoct
tak při tříkrálové sbírce.
A jestli se někdy do Vánoc budete nudit, Kubík Kylar si pro vás
připravil malou křížovku, ve které se skrývá jedno neznámé
slovo. Nápověda zní: ranní mše se zpěvy během adventu (u nás
ve farnosti jsou také).
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Kdo má svátek 4 .12.?
Co se peče o vánocích?
Jakou barvu má kněžský ornát 3. neděli adventní?
Jak se jmenují ranní před vánoční mše?
Kdo se šel poklonit Ježíškovi?
Co dostáváme o vánocích, čím děláme druhým radost?
_ _ ... _ _ _ _

2. _ _ _ _ ... _ _
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4. _ _ _... _ _
5. ... _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. _ _ _ _ ...

Vánoce 2009
Milí kamarádi,
a Vánoce jsou za dveřmi. Hurá! Včera jsem rozsvítil první svíčku
na adventním věnci a v adventním kalendáři na mě čeká dneska
po večeři další dílek čokolády. Ale za to v sobotu až k nám přijde
svatý Mikuláš, to zase bude nadělení. Doufám, že ve své knize
bude mít zapsány i všechny dobré věci, které se snažím dělat, a
že s čerty bude legrace a nebudou mě strašit jako loni.
Taky máte takovou radost z podzimního sluníčka? Babička mi
říkala, že to ještě nezažila, a že to třeba bude předpověď
zasněžených Vánoc. Tak budeme doufat, že měla pravdu a že se
snad po dlouhé době objeví sníh. Jejda, to se brzo stmívá. Už
jsou tu ty dlouhé zimní večery. A co v nich dělat, když nemůžu
venku honit merunu? Jeden nápad by tu byl:zavrtám se pod deku
a budu putovat za hvězdou. Přidáte se? Tentokrát si budem
vyprávět - jak jinak než o Betlémě. Představte si, že něco z
Betléma budeme mít o Vánocích i na Dobříši. A dokonce, pokud
budete chtít, můžete to mít i doma, třeba na štědrovečerním
stole. To „něco” je malý plamínek ohně, který se v Betlémě každý
rok zapaluje a do cestuje do celého světa. Víte jak? Pomáhají ho
rozvážet skauti všech možných národností. Toto Betlémské
světélko má vykouzlit úsměv na tváři hlavně všem nemocným a
starým lidem. Nevěřili byste, jakou mají radost, bývá to pro ně
nejkrásnější dárek k Vánocům.
Tak pokud budete chtít, můžete
si třeba den před Štědrým dnem
zajít do pastoračního centra s
lucerničkou a plamínek donést
domů. Bude to vlastně také
putování
za
světlem,
jako
putovali tři mudrci, když hledali

místo, kde se narodil Pán Ježíš.
Tak dál vás už nebudu rušit. Určitě nezapomeňte doma pomoct s
vánočními přípravami, mějte se krásně a každý den dopřejte
něco hezkého sobě i druhým, třeba že se na někoho usmějete i
když vám nebude hej, namalujete obrázek a nebo pomůžete
bratříčkovi uklidit hračky.
Tomík

Město Betlém leží na západním břehu řeky Jordánu. A do
Jeruzaléma je to odsud co by kamenem dohodil, pouhých deset
kilometrů. Nicméně cesta z Jeruzaléma do Betléma a zpět dneska
může přinést mnohá úskalí. Obě města totiž leží v jiném státu.
Jeruzalém v Izraeli a Betlém v Palestině. Mezi těmito zeměmi je v
dnešní době hodně nepokoje a války. Dříve tomu ale tak nebylo.
Betlém i Jeruzalém byly součástí římské provincie Judey. A proč
si o Betlému vlastně vyprávíme? Nevíte? Vždyť
odpověď je přece jasná. V tomto městě se narodil
Pán Ježíš a ...? Nebudete tomu věřit, ale také
velký král David. To je ale významné město, že?
Právě proto, že se zde narodil izraelský král David,
sem jednou ke konci roku musel putovat Josef z
rodu Davidova. Probíhalo zde totiž sčítání lidu. A
vy už určitě tušíte, s kým cestoval, že? Bylo to
náročné putování, protože jeho snoubence Marii
se mělo narodit miminko. A protože byli z daleka, až z Nazareta,
a blížila se již noc, chtěli si najít místo, kde přespí. Ve městě ale
už bylo tolik lidí, že se do žádného domu nedostali, a tak jediné
místo, kde mohli noc strávit, byl chlév pro dobytek na kopci za
městem. Vydali se tedy tam. Jenže tu noc vůbec
nespali. Marii se narodil malý Ježíš. Protože se ta
radostná zpráva rychle roznesla, ihned je tam
běžel navštívit celý zástup pastýřů. Pasáčci ovcí
totiž byli první, kdo o tom věděli. Od večera na

louce pásli své ovečky, když tu najednou se jim před jejich očima
zjevil anděl, který jim tu velkou novinu pověděl. Celý ten příběh
je na dlouhé vyprávění a vy ho už určitě dobře znáte. A když o
Vánocích v kostele nastražíte svá ouška a budete poslouchat, co
se vypráví v evangeliu, určitě se dozvíte spoustu zajímavostí!
O jedné události si ale ještě něco málo povíme. Mnozí z vás už
určitě byli někdy převlečení za tři krále a vybírali penízky pro lidi,
které postihlo nějaké trápení. Víte ale, kým ve skutečnosti “tři
králové” z vánočního příběhu byli? Tito králové nebyli vládci
nějaké vzdálené země, ale byli to hvězdáři. Pocházeli z
Mezopotámie a nikdo vlastně neví, kolik jich bylo. To, že se má
narodit Spasitel, dokázali vyčíst z hvězd. Byli to velcí znalci, a
proto se o nic v jiných jazycích mluví jako o mázích. O tom, co se
má stát, věděli dlouho dopředu. I přesto Marii s Josefem a malým
Ježíšem málem v Betlémě nezastihli. Chtěli se totiž poklopnit
tomu novému králi, o kterém jim vyprávěly hvězdy. Po cestě se
ale potkali s Herodem, vládcem provincie Judey, který se jich
moc vyptával. Bál se, kdo ten nový Židovský král je. Měl strach z
toho, že Ježíš ho bude chtít připravit o trůn. Proto také později
vydal nařízení, aby vojáci zabili všechny prvorozené chlapečky po
celém Judsku. Myslel si totiž, že tak zabije i Ježíše. Mýlil se,
Josef s Marií a Ježíšem byli v té době již daleko od Betléma. A víc
už vám z příběhu opravdu neprozradím.
V hebrejštině znamená Betlém “dům chleba”. Určitě každý z vás
má moc rád vůni čerstvě upečeného bochníku a rád chodí kolem
pekárny. Podobně je tomu i s Betlémem. Měli bychom se tam
těšit, protože tam začalo něco pro náš život hodně důležitého.
Narodil se tam náš Král. A tak se nezapomeňte těšit na Vánoce!

