
Adventní putování ze strání valašských na stráně betlémské 
Milé děti z Polanky, Lužné, Leskovce a Seninky, 
 nastal nám ADVENT2013. Ten krásný a tajuplný čas očekávání narození Božího Dítěte. Každý rok jsme 
přinášeli malému Ježíškovi nějaké dárečky, aby měl radost. Letošní Advent nebude výjimkou. Budu vám 
vyprávět příběh, který se kdysi dávno udál. Je o dvou malých dětech, které se jmenovaly Kim a Mika. Když se 
dozvěděly o narození malého Spasitele v Betlémě, vydali se za ním na dalekou cestu. Aby jim nebylo  na cestě 
smutno, budeme putovat společně. Na cestě nás čeká spousta úkolů a práce a my to s nimi společně splníme, 
abychom na svatého Štěpána mohly v kostele odevzdat deníček plný dobrých skutků. 
Co budeme potřebovat? 
 Jeden malý notýsek, který si podepíšeme a hezky vyzdobíme. To bude takový náš „cestovní deníček“, 
kam si budeme zaznamenávat všechno, co nás na cestě potká a jak se nám podaří splnit úkoly, které 
dostaneme. Kdo ještě neumí psát, určitě mu ráda pomůže maminka případně tatínek. 
A pak ještě jedno důležité upozornění: abychom si každý večer s rodiči a sourozenci sedli k společné modlitbě 
u adventního věnečku , zhodnotili celý den našeho putování a přečetli si příběh a úkol na další den. 
 A teď už dávejte pozor, náš příběh právě začíná…   
Kdysi dávno v jedné daleké zemi žily dvě malé děti - chlapeček Kim a děvčátko Mika, už neměly rodiče - byly 
sirotci. Byly úplně opuštěné a hodně smutné. Jednoho dne se dozvěděly, že se kdesi hodně daleko má narodit 
maličké Děťátko, které bude mít všechny rádo a u něhož se nikdo nikdy nebude cítit sám a smutný. Děti se 
rozhodly, že se ho vydají hledat… 
 
1. den - neděle 1. 12.  Kim a Mika se chystají na cestu. Do malých ranečků si připravili jídlo, které jim dali 

dobří lidé, obuli dobré botičky a vydali se na dalekou pouť za světlem velké hvězdy, která se 
objevila na večerní obloze. 
  Také my se připravíme na cestu. Vyzdobíme si a podepíšeme naše cestovní deníčky. Přineseme 
do kostela svůj adventní věneček a necháme si ho posvětit. Večer se kolem něho setkáme k modlitbě a 
poprosíme rodiče, aby nám vyprávěli,  jak oni prožívali advent, který právě začal a všechno, co jsme 

slyšeli si poznamenáme do cestovního deníčku i s pěkných obrázkem. Půjdu také v 7:45 nebo 9 :30  na mši svatou. 
 
 2. den - pondělí 2. 12. Kim s Mikou jsou už den na cestě. V uzlíčku mají poslední kousíček chleba. Kim, 
protože je starší, přemýšlí, jak ho rozdělit, aby se oba najedli. V tom přichází ke staré studni, u 
které sedí ubohá stařenka. „Dětičky zlaté, nemáte něco k jídlu, už tři dny jsem nic nejedla, “ 
prosí stařenka. Kim se moc nerozmýšlí a podá jí ten poslední kousek chleba, který má. Ona ho 
přece potřebuje víc… 
  Umíme se i my o něco s někým rozdělit? Asi těžko potkáme v Polance nebo Lužné u studny 
hladovou baběnku, ale možná někdo z našeho blízkého okolí potřebuje pomoc. Rozhlédněme se kolem 
sebe a rozdělme se o něco co je naše, ale co udělá radost i někomu jinému. Večer si o tom udělejme zápis do deníčku třeba i 
s obrázkem. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
 
3. den – úterý 3. 12.  Kim a Mika jsou docela unaveni a zaprášení. Mika moc touží  po tom, někde se pořádně 
vykoupat. Ale všude okolo je samá skála. Tu najednou zaslechnou bublání a hučení  a vidí zpěněnou horskou 
bystřinku. Brrr! Ta je ale studená. Ale umývat se ve studené vodě je moc zdravé a Kim s Mikou mají před 
sebou ještě dlouhou cestu, na které nemohou být nemocní. Proto se s chutí osvěžili v čerstvé vodičce.   
  Protože i my máme před sebou dlouhou cestu a potřebujeme být zdraví, budeme se dneska ráno a během dne  
umývat ve studené vodě a večer si o tom, jak to dopadlo, uděláme zápis do cestovního deníku.                                                 
Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
 
4. den – středa 4. 12. Jednoho dne přišli Kim a Mika k velké zahradě. Byla plná krásných stromů, ale stromy 
už byly bez listí a plodů. Jenom na větvičkách byly pupeny. Kim si uvědomila, že kdyby několik větviček 
utrhla a dala je do tepla, jistě by za nějakou dobu vykvetly v kvítky - „BARBORKY“   
  Protože přesně za tři týdny máme přivítat Ježíška, zajděte během dne s rodiči do sadu nebo na zahradu a ustřihněte 
tři větvičky ze stromu třešně nebo zlatého deště, abyste mohli 24. prosince s rozkvetlou ratolestí zazpívat „Z růže kvítek 
vykvet nám“. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami 
 
5. den – čtvrtek 5. 12.  Dnes Kim a Mika putovali celý den a celou noc a zjistili, že ta dnešní je 
jedna z nejdelších. Cestou si všímali krásných hvězd na nebi, zvláště jedné jediné, která šla před 
nimi.  Také my občas pozorujeme nebe, napiš do svého deníčku jména alespoň pěti hvězd na nebeské 
obloze. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami.                                                                                                                           



6. den - pátek  6. 12.  Kim a Mika došli k veliké strži. Jak se přes ni dostanou? Kim je šikovný kluk a vzal si se 
sebou na cestu dlouhé lano. A Mika šikovné děvčátko, které zná ty správné uzly a jak lano 
bezpečně upevnit. A s pomocí pevného lana se děti dostaly  bezpečně na druhou stranu strže.  
  Tak co, jak jsme na tom s uzlováním. Umíte udělat dračí smyčku, ambulantní uzel, 
zkracovačku, lodní smyčku, škotový uzel atd.? Uzlíky zkuste na tenký provázek a nalepte do deníčku. 
Kdo je maličký naučí se s tatínkem dělat uzlíky na niti. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu 
s lucerničkami nebo v 17:00 na mši svatou , kdy možná přijde i sv. Mikuláš.........který se na Tebe 
móóóc těšííííí....nebo Ty na něj....? 
 

7. den - sobota 7. 12. Kim a Mika šťastně překonali útrapy na poušti a přišli k velikému 
chrámu. Když vešli dovnitř, udivilo je množství sošek a jiných předmětů, které byly v 
chrámě. Tiše se chrámem procházeli a přemýšleli o účelu všech předmětů.                                           
 Také u nás ve farnosti máme  pěkný kostel. Dovedete správně pojmenovat všechny předměty, 
které se tam nacházejí ? Víme, co představují obrazy v oknech a na stěnách? Dnes po mši svaté 
poprosíte otce Antonína nebo  otce Františka, aby nám všechno ještě jednou vysvětlil, a vy si to 
podrobně doma zapíšete do deníku. Půjdu v 7:45  na „roráty“ a do průvodu s lucerničkami 

 
8. den - 2. neděle adventní  8. 12. Jendou přišli Kim a Mika k malému hřbitůvku. Hned u hřbitovní zdi byl 

malinký hrobeček, kde leželo malé děťátko a který nebyl 
vůbec upravený. Všechny hroby na celém hřbitově byly plné 
kvítí, jenom o ten maličký se nikdo nestaral. A děti věděly, co 
mají udělat. Vytrhaly všechnu travičku, hlínu pěkně upravily 
a Mika přinesla z nedaleké louky sazeničky květinek, kterými 

hrobeček posadila. Potom ještě zapálily svíčku a společně se pomodlily 
za dušičku zemřelého děťátka. 
  Také my občas chodíme na hřbitov, zvláště v měsíci listopadu. Odpočívají tak 
naši drazí. Kdy jsme tam ale byli naposled? Proto se dnes v pátek vydáme   s rodiči 
odpoledne, kdy se hřbitov zavírá a vzpomeneme v modlitbě na naše zemřelé, zapálíme 
svíčku, vše zapíšeme a nakreslíme pomník se jmény s našich drahých. Půjdu také v 7:45 nebo 9 :30  na mši svatou. 
 
9. den - pondělí 9. 12.   Kim a Mika jako malí ztratili maminku. Museli se sami protloukat životem. Když se 
dozvěděli o Božském Dítěti, které se má narodit, uvažovali. Je - li to Dítě Bůh, pak má i Božskou Maminku. 
V duchu se k ní pomodlili. 
 I ty máš svou Božskou Matku Pannu Marii, která má dnes svátek. Do deníčku si nalepím obrázek P. Marie a napíši 
krátkou modlitbu k P.Marii. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami nebo večer v 17:00 na mši svatou ze 
slavnosti P. Marie Neposkvrněné 
      
10. den - úterý 10. 12.  Kim a Mika mají zase smůlu. Zabloudili v hlubokém lese. Když už byli moc nešťastní, 
uviděli malou jeskyňku, ve které bydlel starý poustevník. Dal dětem najíst a když 
mu řekli, že hledají místo, kde se má narodit Spasitel světa, vytáhl z pod velikého 
balvanu svitky papíru a přečetl dětem starozákonní proroctví o narození Ježíška.  
 Poproste dnes tatínka, aby otevřel Písmo svaté a přečetl vám u adventního věnečku 
všechno, co starozákonní prorok Micheáš  zvěstoval o narození Krista (Mich 5,1-5 ). Napiš 
jednu větu z proroctví. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
 
11. den - středa 11. 12.  Při svém putování přišly děti do velké zahrady, kde byla spousta nejrůznějších stromů. 

Podivovaly se nad rozličností přírody, kterou pro nás stvořil Bůh.  
    Umíte poznat všechny stromy, které rostou ve vašem okolí? Vyhledejte listy a nalepte alespoň 
jeden do sešitu. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
 

12. den - čtvrtek 12. 12.   Když Kim a Mika putovali už dvanáctý den, přišli do jednoho města, ve kterém byl 
veliký smutný dům. V tom domě bydlely opuštěné děti, které neměly rodiče. Kimovi a Mice bylo těch dětí 
moc líto a proto jim dali své nejmilejší hračky, které si vzaly na cestu – Kim  koníka a Mika svou panenku. 
 I v naší zemi žije spousta opuštěných a smutných dětí. V minulých letech byly velké povodně, které dětem vzaly 
domečky a také všechny hračky. Nemáte náhodou doma hračky, které by udělaly smutným dětem radost ? Poproste 
maminku, udělejte balíček, do kterého dáte nějakou svou hračku. Můžete také napsat dopis o sobě a svém adventním 
putování. Po mši svaté ho přineste do sakristie. A zase si všechno zapište do deníku. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do 
průvodu s lucerničkami.  



 
13. den - pátek 13. 12.  Kim a Mika jsou už dlouho na cestě. Uvědomili si, že lidé ve vesnici, kde dřív bydleli    
o nich už velmi dlouho nemají žádnou zprávu. Proto napsali dopis                  
o svém putovaní do vesnice. 
 My také už dlouho doprovázíme Kima a Miku při jejich putování za 
narozeným Ježíškem - jsme přesně v polovině.  Na cestě jsme zažili už spoustu 
příhod, které jsme si zaznamenali do cestovního deníčku. Dnes si pěkně 
sednete, prolistujete cestovní deník           a o všem napíšete zprávu, kterou 
pošlete otci Františkovi nebo P. Antonínovi. Jejich  adresa je : P. František 
Král, Zámecká 134, 755 01 VSETÍN , P.Mgr. Antonín Fiala, Zámecká 134, 
755 01 VSETÍN. I o tomto dopise si zapíšete zprávičku do cestovního deníku.  
Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami.   
 
14. den - sobota 14. 12.   Dnes přišli Kim a Mika k malé chaloupce, kde bydlel opuštěný stařeček. Protože byl 

starý, měl všude velký binec - nepořádek. Děti se na nic neptaly a s chutí se pustily do práce. 
Všechno to tam dědečkovi pěkně uklidily.  
  Jak jsme na tom my s naší pracovitostí? Máte ve svých věcech pořádek a pomáháte bez odmlouvání 
rodičům? Tak dneska si splníme další úkol tím, že budeme mimořádně pracovití. Bez řečí budeme ve všem 
pomáhat mamince a tatínkovi a uděláme i nějakou práci na víc, kterou rodiče překvapíme. A všechno si 
poctivě zapíšeme do deníčku. Půjdu na 7:45 do průvodu s lucerničkami a  na „roráty“se snídaní.  

 
15. den - 3. neděle adventní 15. 12.  Kim a Mika jdou stále dále. Jednou přišli do 

krajiny, kde byla velká spousta roztomilých zvířátek. Děti si s nimi 
pohráli a všechny zvířátka nakrmili ze svých skromných zásob. 
 Jedno staré přísloví říká, že jak se kdo chová ke zvířátkům, tak se chová i k 
lidem. Měli bychom se zamyslet nad svým vztahem ke zvířátkům. Netrápíme je 
zbytečně ? Nenecháváme je hlady ? Tak, abyste udělali zvířátkům radost, 

poprosíte rodiče ( můžeme se třeba domluvit i se spřátelenou rodinou ) vezmete seno, jablíčka, 
mrkvičku, řepu apod. a zvířátkům nazdobíte někde v lese nebo na zahradě stromeček. Nakonec 
si uděláte zápis do cestovního deníku. Půjdu také v 7:45 nebo 9 :30  na mši svatou. 
  
16. den - pondělí 16. 12. Dnes čekalo na Kima a Miku velké překvapení. Potkali hodného beduína, který je kus 

cesty svezl na svém velbloudovi.  
 I my občas zažijeme něco hezkého a příjemného. Dávejte dnes dobrý pozor na vše, co se vám stane. Určitě 
vám někdo udělá radost. Napište si o tom do deníku. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami 
 

17. den - úterý 17. 12. Jednou přišli děti mezi dělníky, kteří stavěli z kamene velikou zeď. Ochotné děti jim 
pomohly a dostaly za to velký kus tvarohu. Večer byly však moc unavené, protože jejich 
svaly nebyly na těžkou práci zvyklé. Rozhodly se proto, že budou i nadále pracovat, kde 
bude potřeba a posilovat svaly, aby měly sílu. 
 Dokážeme i my pomoci, když je potřeba a nebojíme se ani těžší práce ? Dnes si do deníčku 
zapíšete, jak jste posilovali své svaly. Půjdu na 6:30 do průvodu s lucerničkami a  na „roráty“se 
snídaní. 
 
 

18. den - středa 18. 12. Cesta je dlouhá a děti jsou čím dál více unavené. Tolik by chtěly vidět narozeného 
Ježíška, ale tělíčka jsou slabá a už nechtějí jít dále. Kim s Mikou poklekají na kolínka a vroucně se modlí k 
Bohu, aby jim dal sílu a cestu šťastně dokončili. 
 Pán Bůh je náš dobrý Otec na nebesích. Denně se k němu obracíme s modlitbou. Dnes budete mít za úkol naučit se 
nějakou modlitbu, kterou neznáte (např. Odpočinutí věčné dej jim Pane a světlo věčné…) a napište  ji do deníčku. Půjdu 
v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
  
19. den - čtvrtek  19. 12. Kim a Mika tuší, že už jsou opravdu blizoučko od místa 
narození Ježíše. Jejich dušičky jsou plné očekávání a aby jim cesta lépe ubíhala, 
zpívají si.  
  Dnes večer si sednete s rodiči a poprosíte je, aby si s vámi zazpívali adventní písně.               
Co jste zpívali, si zapíšete do deníku. Půjdu v 6:30 na „roráty“a do průvodu s lucerničkami. 
 
 



20. den - pátek 20. 12. Veselé dny se po cestě střídají se smutnými – tak jako v životě také neprožíváme samou 
radost. Dnes měly děti po cestě smůlu. Kimovi sjela noha a on se ošklivě zranil. Ale Mika 
neztratila duchapřítomnost. Utrhla si lem své sukničky, nohu Kimovi pečlivě ošetřila, den 
odpočívali a pak se s veselou dali na další cestu. 
 Jak si umíme poradit v takové situaci my ? Dnes si to vyzkoušíte. Poprosíte rodiče, aby si s vámi 
sedli, maminka vám věnuje obinadlo a vy zkusíme rodičům zavázat ruku, nohu a nebo třeba i hlavu. Jak 
to dopadne si napíšete, udělejte fotku a vytiskněte v tiskárně a nalepte do deníčku.                               
Půjdu také v 7:30 na „roráty“ a do průvodu s lucerničkami  

 
21. den - sobota 21. 12. Kim a Mika stále putují neznámou krajinou za svým cílem. Dnes si řekli, že už 
nebudou určitě daleko a jak by se malému Ježíškovi líbili, kdyby před Něho přišli neupravení a špinaví. Dali 
se do pořádku, aby vypadali hezky a svěže. 
 Také my už brzy přivítáme ve svých domovech narozeného Ježíška. Aby se Mu u vás líbilo pomůžete dopoledne  
mamince při vánočním úklidu a srovnáte si svoje věci. Rodiče a starší sourozenci půjdou dnes odpoledne udělat pořádek 
ve svých dušičkách, proto  odpoledne půjdu s rodiči a staršími sourozenci k vánoční  svaté zpovědi   (zpovídá 
5 kněží - zpověď 14:00 - 16:00). Jak jste pracovali doma i na vašich dušičkách si zapíšete do cestovního deníku.                  
Půjdu na 7:45 do průvodu s lucerničkami a  na „roráty“se snídaní.                          
 
22. den - 4. adventní neděle 22. 12.             

Kim a Mika na cestě potkaly na Betlémských stráních pastýře se svými 
stády. Bylo cítit zvláštní ticho, ticho před sbory andělů, které 
zanedlouho budou zpívat: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj 

lidem dobré vůle“.  
       Dnes po návratu ze školy, po celé odpoledne ani večer nepustíme ani počítač ani televizi, 
abychom v tichu jako pastýři čekali na příchod Ježíška. O tichu zapíšeme do deníčku.                       
Půjdu také v 7:45 nebo 9 :30  na mši svatou. 
 
23. den - pondělí 23. 12. Děti už vidí před sebou velkou hvězdu, která září nad Betlémem a je to už jenom 
kousíček od místa, kde se nacházejí. V radostném očekávání si podali ruce, odpustili si všechno, co se jim po 
cestě nepovedlo a rozběhli se za světlem veliké hvězdy.  
  Zhodnoťte celé vaše putování a pokud jste přece jenom někomu ublížili, podejte mu ruku a omluvte 
se mu. Malý Ježíš nechce přijít jenom do uklizeného domečku, ale i A co vy ? Chovali jste se celý advent 
tak, jak jste se měli? Opravdu se nestalo nic, za co byste  se museli stydět. Dnes večer si sedněte s rodiči v 
krásně uklizeném domečku a udělejte si pořádek i ve svých dušičkách do uklizeného srdíčka. Napíšete si o 
tom do deníku. Půjdu v 6:30 na poslední  „roráty“a do průvodu s lucerničkami a poslední snídani.... 
 
24. den - úterý ŠTĚDRÝ DEN  24. 12.  Konečně ! Děti po špičkách přichází k chudé stáji, kde v jesličkách leží 
Král celého světa – malinkatý Ježíšek. Kim a Mika vědí, že našli, co hledali, vědí, že už nikdy nebudou sami, 
že už nikdy jim nebude smutno protože právě narozený Spasitel je nikdy neopustí. 
        Ježíš se v Betlémě narodil i pro nás. Pro každého z vás. Víte to doopravdy? Věříte tomu? Víte, že s Ježíšem nejste 
nikdy sami? Odpoledne v 15:00 půjdu s rodiči a sourozenci na vánoční mši svatou pro rodiče a děti do farního kostela 
Narození Jana Křtitele. 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

Deníček si nechejte na závěr podepsat rodiči, sourozenci , dědečky a babičkami a na svátek svatého 
Štěpána 26. prosince 2013 přineste do farního kostela. 

Na cestě adventem k požehnaným Vánocům Vám žehnají Vaši                        
P. František Král a P. Mgr. Antonín Fiala 


