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AHOJ DĚTI!
Ozdobený vánoční stromek se svíčkami, betlém, prostřený stůl, vůně svíček a všudypřítomná tajemná
atmosféra – kouzlo, které na nás dýchá o Štědrém večeru. Také rozzářené dětské oči, které netrpělivě čekají
na nějaký ten dáreček, pohoda a klid k Vánocům prostě patří.
Slavíme narození Božího Syna – malého děťátka, kterému byla vybrána za kolébku nuzná stáj v městečku
Betlém. Slavíme tento svátek moc rádi – je připomínkou velké Boží lásky a obdarování lidstva.
Otazníčkův dárek pro vás je obrázek. Čeká na vaše pastelky, až ho pěkně vybarvíte. Pak si pozorně
prohlédněte malé kousky pod obrázkem a vyberte z nich ty, které do obrázku patří. Napovím, že na čtyřech je změna.

Přeji vám moc krásné Vánoce.
(Otazníček)
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Pro starší:
Speciální dítě
Na přelomu dějin se naplnila dávná proroctví a Bůh seslal na zem slibovaného Mesiáše. Poslal jedno „speciální dítě“. Poslal
svého jediného syna, který se narodil jako člověk. Duch svatý byl u jeho početí, jasná hvězda zářila nad místem, kde se Ježíš
narodil. Navzdory mnoha očekáváním – ne do královské kolébky. Také příchod tří mudrců z velké dálky, kteří se chtěli
poklonit narozenému dítěti, vypovídá dost o jeho velikosti a speciálnosti…
Ježíš přišel k nám lidem, aby nás učil té opravdové lásce. Lásce, která miluje bez podmínek, bez nároku na vděčnost…
Bůh ale posílá speciální děti stále. Chce v nás probudit a rozeznít tu správnou strunu lásky k bližnímu – k dítěti, které jí
potřebuje mnohonásobně víc než ostatní. Je na ní zcela závislé. Náš postoj k němu je nejdůležitější.
Pojem „speciální dítě“ jsem si „vypůjčila“ od B. N. Kaufmana, který ho používá ve své knize Zázrak pokračuje pro všechny
děti s nejrůznějším postižením. Pro toto vánoční zamyšlení se určitě hodí a nejlépe uvede i malou citaci ze zmíněné knihy:
„Speciální dítě je darem, který nás vyzývá, abychom s enormní energií a nadšením zareagovali. Nalezení způsobu pomoci
tomuto dítěti, abychom s ním byli nejvíc milujícím, podporujícím a užitečným způsobem, je ve skutečnosti učení se, jak
vyjádřit tu nejmocnější a nejlidštější část v nás.“
A ta výzva platí pro nás všechny, ať už jsme v pozici rodiče, sourozence, spolužáka nebo kamaráda…
A ještě malý dárek pro vás. Je to vánoční sudoku. Místo čísel jsou tam různé
vánoční symboly. Představit si pod nimi může každý, co chce. Cukroví, perníčky
nebo ozdoby… Není to těžké, tak přeji příjemné luštění a hlavně pěkné vánoční
svátky.
(EJ)

