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Adventní p říprava – OZDOBY – 1. týden adventní 
strana A – obrázek (přední strana) 
 
Pro každý týden je navržena pro ozdobu strana A (přední s obrázkem) a strana B (zadní ve 3 variantách – vyberte si!). Přední i zadní strana se 
musí vytisknout zvlášť, vystřihnout a slepit. Dovnitř vlepte poutko z bavlnky. za které se ozdoba pověsí háčkem na stromek. 
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Adventní p říprava – OZDOBY – 1. týden adventní 
 
strana B – zadní strana – 1. varianta: text (modlitba) 
 

    

    

  

Pane Ježíši, 
děkuji ti za všechno, 

co mi dáváš. 
Prosím tě, 

abych byl bdělý 
a všímal si, když někdo 
potřebuje moji pomoc. 

Ať mě od tebe nic neoddělí. 
Amen. 
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Adventní p říprava – OZDOBY – 1. týden adventní 
 
strana B – zadní strana – 2. varianta: text (zjednodušená varianta) 
 

    

    
 

  

 

„Být bdělý“ 
znamená například 

všímat si 
a pomáhat těm, 

kdo potřebují 
moji pomoc. 

 

  
 
 

„Být bdělý“ 
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všímat si 
a pomáhat těm, 
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a pomáhat těm, 

kdo potřebují 
moji pomoc. 

  
 
 

„Být bdělý“ 
znamená například 
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Adventní p říprava – OZDOBY – 1. týden adventní 
 
strana B – zadní strana – 3. varianta: prázdné hvězdičky 
 

    

    
 
 


