1. neděle adventní:
1. HOLMESKA
Tento týden se snaží dítě na konci týdne získat jako 1. pomůcku: LUPU

1. ZÁHADA:
Detektiv Áďa nemůže přijít na to, jaký význam má slovo bdělost. Podaří se vám v tomto
1. adventním týdnu přijít na kloub tomuto slovu? Je potřeba si to vyzkoušet! Vyzkoušejme si
konkrétně v tomto týdnu, co to znamená být bdělý.

PROMLUVA:
Připomeneme si několik vět z prvního čtení. Sv. Pavel v listu Římanům připomíná: „Už nastala
hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku.“
Co tím apoštol Pavel myslí: probrat se ze spánku? Často se říká, že člověk „spí“, nejde však
o skutečný spánek. V škole vám někdy paní učitelka řekne: „Honzo, nespi! Proč nevíš, na které
stránce teď čteme?“ Myslíte, že Honza před celou třídou skutečně usnul jako by ležel v posteli?
Určitě ne. Co tedy znamená ta věta apoštola Pavla: Je třeba probrat se ze spánku?
(děti odpovídají)

Jde tedy o takové zvláštní slovo: BDĚLOST. Již jsme to slovo slyšeli i v evangeliu, kde Ježíš
řekl: „Bděte, protože nevíte, ve který den váš Pán přijde.“
Co znamená být bdělý? Je to podobné jako s tím spánkem. Znamená to mít otevřené srdce, být
aktivní, když je to potřeba, a nemyslet na to, na co právě myslet nemám. Být bdělý také
znamená, všímat si potřeb druhých a pomáhat tam, kde je potřeba.
V Bibli nás chce apoštol vybídnout, abychom byli takto aktivní a připravení žít s Ježíšem,
abychom na něj čekali. Zkuste si u každého úkolu, který budete přes týden plnit, uvědomit, že při
tom, když pomůžete s nádobím mamince, děláte to zároveň i pro Ježíše.
Tím, že jsem bdělý vůči svému okolí, se stávám bdělým i pro to, co mi říká Bůh. Je potřeba
zůstat aktivní, jako kdyby Pán Ježíš stál za dveřmi a měl každou chvíli vstoupit.

ÚKOLY:
Tento týden vás čeká několik úkolů a všechny se budou týkat vaší bdělosti vůči různým lidem
a situacím ve vašem okolí, čímž se učíte být zároveň bdělí i vůči Pánu Ježíši. Vždyť on sám řekl,
že cokoliv uděláme pro druhého, děláme zároveň i pro něj. Do vašeho ZÁPISNÍČKU
DETEKTIVNÍČKU si pak zapíšete, zda jste úkol splnili a jak.

