Adventní cestička k Bohu
Milé děti, milí rodiče,
před sebou máte Adventní cestičku k Bohu, kterou jsme pro vás oproti loňskému roku upravili tak, aby byla nadčasová. Na této straně
jsme pro vás nachystali legendu - inspiraci, jak cestičku vyplňovat. Na další stránkách si pak můžete vybrat a vytisknout z různých barevných
provedení cestičky, tu která se vám bude nejvíce líbit.
Doufáme, že vám také naše cestička pomůže na cestě k Bohu a budeme rádi, když informaci o ní rozšíříte i mezi své přátele.
Přejeme požehnaný adventní čas.

Legenda
Podle symbolů si můžete postupně vybarvovat obrázek a cestu k betlému:
ź Hvězdička – znamená modlitbu – můžete se domluvit na společné modlitbě u adventního věnce nebo si může každý vybarvit

hvězdičku za svoji soukromou večerní modlitbu.
ź Zvířátko – na obrázku jsou různá zvířátka, která si během adventní doby vybarvujte za dobré skutky.
ź Postava – jsou zde i různé postavy a ty je možné vybarvovat za sebezápor. Domluvte se v rodině, co si chcete odepřít. Co vlastně

může sebezápor znamenat? Např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit
nepříjemné záležitosti…
ź Stopa - (rorátní) mše svatá – v některých farnostech bývají i ranní mše svaté pro děti s lampičkou, ale klidně přicházejte na mši
svatou v adventu, kdy Vám to bude vycházet.
ź Lucernička – rodinné setkání u adventního věnce. Na plakátku jsou připravené 4 lampičky pro čtyři adventní neděle. Jak takové setkání
prožít? Můžete si společně zazpívat, pomodlit se, přečíst kousek z Bible nebo využít adventní číslo dětského časopisu Duha… Pokud by
Vám nějaký symbol scházel, najdete na obrázku ještě volné kytičky, které můžete využít k tomu, co potřebujete doplnit, případně si další
kytičky dokreslit sami.

Cestičku pro Vás připravilo Centrum pro rodinný život Olomouc ve spolupráci s výtvarnicí Veronikou Kořenkovou.

