
Kruh nemá začátek ani konec. Je uzavřený. Co je zahrnuto v kruhu, to je spojené a patří to  

k sobě. Na šesti obrázcích najdeš šest situací, kdy můžeme prožívat nebo si připomenout, že 

lidé patří k sobě, drží spolu a jsou spojeni s Bohem.

O   Když jsme rodina, 
chodíme do jedné 
třídy nebo hrajeme 
jako jedno družstvo, 
patříme k sobě.

O   Když mají dva 
lidé svatbu, spojuje 
je láska.

O   Když člověk 
umře, uzavře se čas 
jeho života a čas se 
naplní.

O   Na podzim se 
sklízí úroda. Je to čas 
radosti, který přináší 
plody.

O   Ježíš zemřel  
a měl na hlavě věnec  
z trní. Zemřel z lásky  
k nám. 

O   Ježíš je ti blízko 
při prvním svatém 
přijímání v podobě 
chleba a vína. Patříte 
k sobě.

Zvýrazněná slova říkáváme také v souvislosti s adventním věncem.

Také my, když se v adventní 
době připravujeme na Vánoce

..........................  k  .............. .

Jsme rodina a ......................... 

nás ....................... . Navíc nás 
jako křesťany spojuje víra.

Advent je doba, kdy čekáme, 
až se ........................... čas.

Brzy si budeme připomínat 
Ježíšovo narození. 

Blíží se čas ................................. , 
který ...................... plody.

Bůh se z lásky k lidem stal 
člověkem, narodil se jako 
malé dítě, žil na zemi a pak 
............................... z ................. k nám.

Třetího dne vstal z mrtvých, 
aby nám mohl být ........................... .

Ježíšovým narozením se obno-
vuje svazek Boha s člověkem.

Dopiš!

Proč je adventní věnec kulatý?



Zelená je barva rostlin, keřů a stromů. Když je v krajině zelená, je v ní i dost zeleně a tím i života. 

Díky zelené barvě v listech je ve vzduchu dostatek kyslíku a živí tvorové mohou dýchat. Zelená 

je barva života a naděje.

O   Zima je čas, kdy je 
kolem chlad a kra- 
jina je bez života. Ze-
leň zůstala jen na ně-
kterých větvích jehlič-
natých stromů.

O   Když napadne sníh, 
chrání rostliny. Příroda 
leží pod sněhem.

O   Nejprve proráže-
jí zemi první zelené 
výhonky. Hlásí, že  
se blíží nové jaro!

O   Otepluje se a ži- 
vot se probouzí. Na 
stromech se objevuje 
listí. Život může nově 
začít.

O   Díky zeleni kolem 
nás máme jídlo, čer-
stvý vzduch a může-
me žít v pokoji.

O   Větvička jehlič-
natého stromu je 
stále zelená. Má bar-
vu života i uprostřed 
zimy. Je znamením 
naděje.

Zvýrazněná slova říkáváme také v souvislosti s adventním věncem.

Když se hádáme a neumíme 
si odpustit, zavládne také 
mezi lidmi ...............................  
a vše se zdá být jako bez 
......................... .

Tíží nás chyby, viny nebo 
špatné svědomí. Naše srdce 
je jako pod ........................ .

Tak jako nám Bůh daroval 
nový život, když k nám po-
slal svého Syna, můžeme  

v sobě i my probudit nové 
........................ . Můžeme nově 
.............................. .

S Ježíšem přichází na zem 
pokoj. Učí, utěšuje, uzdravu-
je nemocné. Lidé s ním mohou 
.......... v ............................ 

Vidí, že je Bůh neopustil  
a neopouští je ani dnes.  
To je naše velká .............................. .

Dopiš!

Proč je ze zelených větviček?



Kde je svíce, není tma, a kde není tma, může být život. Zvětšující se světlo na adventním věnci 

vypovídá o rostoucí naději, která se připomínkou narození Ježíše, světla světa, naplní.

O   Ježíš je světlo svě-
ta a provází nás celý 
životem. První svaté 
přijímání je první část 
cesty. 

O   Světlo svíce dává 
teplo a dobrou náladu. 
I my můžeme být je-
den druhému světlem.

O   I když je kolem 
úplná tma, stačí jedi-
ná svíce a její světlo 
dokáže prozářit tem-
notu.

 O   V kostele je „věč-
né“ světlo, protože 
Boží láska nemá hra-
nice a je bez konce. 

O   Křtem jsme se 
stali novými lidmi  
a můžeme se vydat 
na novou cestu. Náš 
vztah ke Kristu roste. 

O   Velikonoční svíce  
je znamením Ježíše, 
který vstal z mrtvých, 
aby zvítězil život  
a světlo.

Zvýrazněná slova říkáváme také v souvislosti s adventním věncem.

Ježíš je ..................  ................. . 
Cím je jeho narození blíž, 
tím více je na adventním 
věnci světla.

Světlo přináší naději a s ní 
i dobrou ............................... .

Ježíš se narodil jako chudé 
dítě a zastával se slabých, 
nemocných a těch, kterými 
druzí opovrhovali. Jeho lás-
ka prozářila ..............................   

a je bez ........................ . Adventní 
věnec také nemá začátek ani 
konec.

Křtem jsme se vydali na novou 
............................ . Díky svátostem 
může náš vztah k Bohu celý 
život růst.

Můžeme věřit, že v našem ži-
votě nezvítězí temnota  
a smrt, ale ..............................  
a ............................. .

Dopiš!

Proč jsou na adventním věnci svíce?


