
– Srdečne vás vítame v novom liturgickom 
roku!
– Svetlúšik, asi je už našim kamarátom jasné, 
že to srdečne myslíme naozaj. Veď rubrika 
Deťom je dnes plná srdiečok od výmyslu sveta.
– Veru tak, Dobromilka, pred nami je Advent 
v srdci – čas, keď sa s láskou pripravujeme na 
príchod Dieťatka prichádzajúceho od Boha, 
ktorý je nekonečná Láska.
– Na každý adventný deň máme priprave
né jedno srdiečko s pozvaním. Môžete si 
srdiečka podlepiť tvrdým papierom, vy
strihnúť a každé ráno podľa čísla nalepiť na 
dvere, chladničku či zavesiť na šnúrku, aby 
vás sprevádzalo počas dňa hneď od rána. 
– Ja sa tak tešíííím!
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Ahoj, kamaráti!

1. Nadšené
„Hurá!“ – kričí srdiečko Prvej adventnej 
nedele. Na adventnom venci svieti prvá 
svieca náde-
je, že príde 
Spasiteľ. 

Teším sa 
aj ja?  
Ako sa mô
že narodiť 
Jezuliatko vo 
mne a pre mňa? 

2. Zvedavé
Hmm, čo ma čaká počas Adventu?  
Aké budú tohtoroč né Vianoce? 

Pane Ježišu, 
ako sa mám 
pripraviť na 
tvoj príchod? 
Poraď mi, prosím.

3. Usmievavé
Úsmev je mocný pomocník dobrej nálady. 

Koho 
dnes 
poteším 
svojím 
úsmevom? 
Ako môžem 
rozveseliť rodi
čov a súrodencov?

4. Nahnevané
Takto nejako sa cítim, keď rozbijem 
hrnček. Ale to sa stáva. Nechcem 
v sebe dlho 
držať hnev 
a mrzutosť. 

Hnevám 
sa dnes na 
niečo alebo 
na niekoho? 
Čo s tým mô
žem urobiť?

5. Uzmierujúce
Pokoj a láskavosť môžem vnášať do sveta, 
nech idem kamkoľvek. Dokonca aj cez 
rúško. Prívetivým slovom, všímavosťou, 
úsmevom  
pod rúškom 
i na nezná-
mych.

Aký skutok 
pokoja dnes 
podarujem 
nepokojnému 
svetu?

6. Zvieracie
Láskavosť môžem preukazovať nielen ľuďom,    
ale aj Božie mu 
stvoreniu – 
zvieratám, 
rastlinám. 

Dnes sa 
dobre posta
rám o svoje 
domáce zvie
ratko, rastlinky 
alebo pripravím 
krmivo pre vtáčiky.

7. Objímajúce
Objatie 
zahreje aj 
v treskúcej 
zime na 
ulici, aj  
v ľadovej 
zime srdca. 

Koho dnes  
objí mem? Od koho 
si môžem poprosiť 
objatie ja?

Prajeme vám láskavý prvý adventný týždeň, kamaráti!


