2. Adventní věnec

1. Venkovní betlém
Prohlédněte si venkovní betlém. Koho postavy znázorňují?
Postavy znázorňují pastýře a 3 mudrce, kteří se dozvěděli o narození Ježíška a přišli se na něj podívat do Betléma. Také se přidáme mezi lidi, kteří jdou do Betléma
za Ježíškem.

Víte, co je tahle věc?
To je adventní věnec. 4 svíčky představují 4 adventní týdny. 4 týdny před vánocemi se zapálí první svíčka a každou
neděli přibude jedna zapálená svíčka. Kruh je symbolem
rodiny nebo našeho společenství a zelené větvičky jsou
symbolem naděje.
Máte doma adventní věnec?
Advent je doba přípravy na velkou slavnost, víte jakou?
Vánoce

A víte, co slavíme o Vánocích?
O vánocích oslavujeme narození Ježíše. Ježíš se narodil
jako malé dítě. Jeho narození každý rok o vánocích oslavujeme a radujeme se z něj. Doba, kdy se na Vánoce těšíme a připravujeme, se jmenuje advent.

5. Dárky a hvězdičky
3. Betlém
Ježíš přišel na svět jako malé dítě. Víte, jak se jmenovala jeho
maminka?
Jeho maminka byla dívka, která se jmenovala Maria. Také
potřeboval někoho, kdo by se o něj a jeho maminku Marii
staral, ochraňoval je a vytvořil pro ně domov, a to byl
Josef.

Tady v Betlémě budou Marie, Josef a Ježíšek o vánocích a můžete se na ně přijít podívat. Pro Ježíška už jsou tady připravené
jesličky, do kterých bude položený o vánocích. Ale přece jen
ho tu někde v kostele máme. Kde?

Mudrci z východu přinesli Ježíškovi vzácné dary. Každý mu dal
to, co mohl – i chudí pastýři, když mu nemohli dát žádný vzácný
dar, tak mu třeba aspoň zazpívali nebo ho přišli pozdravit. A od
té doby jsou pro nás všechny Vánoce dobou dárků. A taky dobou, kdy si lidé navzájem pomáhají.
O vánocích je důležitá rodina. V Betlémě to byli Marie, Josef a
Ježíšek. Každý z nás má svoji rodinu. Zkuste se zamyslet, jestli
byste mohli letos o vánocích udělat něco, co by pro vaše rodiče
mohlo být dárkem, něco, co by jim udělalo radost? Nemusí to
být věc, ale třeba něco, co uděláte. Napište to na hvězdičku.
Co jste napsali na hvězdičku?
Položte hvězdičky do košíku u Betléma.

Soška Jezulátka

7. Andělíčci
Za to, že jste Ježíška přišli navštívit do Betléma, jste dostali jako
dárky obrázky andělíčků. O vánocích se můžete s rodiči zastavit
v jiném kostele pro další figurky a složit si papírový betlém.
Ve třídě si můžete společně doplnit a složit vánoční komix a dát
ho na nástěnku.
A před kostelem se můžete společně vyfotit u Betléma. Pak
můžete svou fotku věnovat někomu, komu chcete udělat o vánocích radost.

