Milé děti, milí rodiče,
jsme velmi rádi, že jste se s námi vypravili na dlouhou cestu – cestu modlitby, cestu objevování
Boha a jeho Lásky k nám. Věříme, že plakát Cestička k Bohu nám i vám tuto cestu zpříjemní a že
vás povzbudí ve chvílích, kdy se vám třeba nebude modlitba dařit. Stopy i obrázky si můžete
vybarvit ve svých rodinách podle domluvy. Kde je více sourozenců, můžete je vybarvovat
dvoubarevně, tříbarevně nebo si do stopy může každé dítě udělat značku.
ADVENT
Začíná advent – doba očekávání Vánoc (a na ty se všichni těšíme). I celý
izraelský národ se těšil na záchranu slíbenou Bohem, na příchod
Zachránce. My už víme, že přišel, ale abychom na to vše nezapomněli,
chceme v modlitbě Anděl Páně přemýšlet nad událostmi, které tomuto
příchodu předcházely.
V této předvánoční době vás zveme k modlitbě Anděl Páně a nabízíme hned několik možností, jak
se ji modlit:
-

-

Celá modlitba trvá jen jednu a půl minuty – můžete si to stopnout . Text najdete
v souboru ke stažení „Modlitby-k-Cesticce.pdf“ nebo v Kancionále (modlitba č. 005).
Kdo ji nezná, může se modlit třeba v neděli v pravé poledne s rádiem Proglas.
Můžete pozvat babičku a dědu na nedělní oběd a před obědem se tuto modlitbu spolu
pomodlit.
Kde jsou větší děti, můžete se rozdělit na „mužský a ženský chór“ – to znamená, že holky
se budou předmodlovat s maminkou a kluci budou odpovídat s tatínkem nebo naopak.
Předříkávat může tatínek nebo jeden člen rodiny a ostatní mohou odpovídat. Ke konci
adventu se můžete vyměnit a předmodlovat se mohou děti a dospělí mohou odpovídat.
Rodina, která chce, může se tuto modlitbu modlit 1x za týden, ale třeba se najde někdo,
kdo se ji pomodlí s rodinou každý den a třeba budou i takové rodiny, které se ji budou
modlit podle tradice Církve 3x denně (ráno, v poledne i večer) – to si vyberte, jak se vám
bude hodit a co zvládnete.
Za každý adventní týden si vybarvěte černě olemovanou stopu na cestě
k Ježíši Králi. Za připravený adventní věnec si nezapomeňte vybarvit
červeně olemovanou stopu (stopa č. 1).
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Pro větší děti si můžete vybrat podle zájmu na: http://deti.vira.cz/Rebusy/advent-1/
Mládežníci mohou vypátrat, proč se začala v Evropě tato modlitba modlit 3x denně.
A všichni si můžete u adventního věnce povídat o tom, co je na vaší rodině krásné, čeho si vážíte
na sobě navzájem, koho ve svém okolí můžete potěšit či obdarovat a z čeho má Pán Bůh radost.
Můžete s dětmi nazdobit perníčky nebo vyrobit jednoduchá přáníčka a navštívit někoho ve svém
okolí, kdo je sám, nebo koho jste už dlouho nenavštívili.
Letošní advent je velmi krátký, vlastně nejkratší, jak může být. Využijme ho hned od začátku
ke konání dobra. Přejeme, ať ho hezky prožijete.

6. 12. Svatý Mikuláš (stopa č. 2)
Krásnou dobu očekávání narození Ježíška dětem zpříjemňuje svátek svatého Mikuláše.
Můžete si o něm přečíst na odkaze: http://www.vira.cz/mikulas/
Malí čtenáři mohou využít obrázkové čtení (ke stažení je varianta barevná nebo k vymalování):
http://deti.vira.cz/kalendar/advent/sv-mikulas-obrazkove-cteni/
Dětem, které rády malují, nabízíme omalovánku:
http://deti.vira.cz/files/files/omalovanky/MikulasSAndelem.jpg
A možná se někde ve farnosti na setkání se svatým Mikulášem bude chystat scénka, nabídněte
i vy své herecké schopnosti… Námět si můžete stáhnout zde:
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Scenka-na-mikulasskou-besidku.html
Případně můžete návštěvu svatého Mikuláše u vás nakreslit a obrázky dětí si pověsit na nástěnku.
Nezapomeňte se jako svatý Mikuláš dělit s ostatními a pomáhat jim.

8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie (stopa č. 3)
Panna Maria řekla Bohu své „ANO“, stala se maminkou Božího Syna. Je to veliké
tajemství. Ale, přemýšleli jste už někdy, co znamená Neposkvrněné početí Panny Marie?
Proč je tento svátek tak významný a co nám vlastně připomíná?
Jistě by i každý z vás chtěl mít čisté, neposkvrněné srdce jako Panna Maria – snažme se žít tak,
aby i z našich skutků, slov a myšlenek mohl mít Pán Bůh radost. Vyprošujme si tuto milost
v modlitbě.
Zásvětná modlitba:
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co mám. Přijmi
mě pod svou Mateřskou ochranu. Ochraň mě před každým nebezpečím. Pomáhej mi přemáhat
pokušení, které mě svádí ke zlému, abych si zachoval čistotu těla i duše. Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou, která vede k Bohu. Vypros mi potřebnou milost, abych se z lásky
k Pánu Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků a na usmíření Tvého srdce, které bylo
uráženo tolika hříchy. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé jednotě a oddanosti k Nejsvětější
Trojici. Věřím v ni, klaním se jí a miluji ji. Amen.
Mládež, rodiče i prarodiče se o tomto doporučeném svátku mohou víc dozvědět na:
https://www.cirkev.cz/archiv/111129-neposkvrnene-poceti-panny-marie

Prosba na závěr:
Budeme rádi, když se s námi podělíte o to, co během adventu s rodinou díky „Cestičce“ prožijete.
Napište nám své postřehy na e-mail: rodina@arcibol.cz.

