
1.12. Začíná advent- první den- svátek slaví Iva  
 

Stalo se to jednoho poklidného mrazivého dne.  
 

Tenkrát, pozdě v noci, ve tmě, kdy v pokoji vše ve spánku tiše oddechovalo, se vzbudily děti, které se 
jmenovaly jako Vy ..………………….………………………………………………………………………………………….………………. 

Probudil je nádherný sen, sen o narození něčeho výjimečného, co je jako láska sama a vše objímá svou 
otevřenou náručí, jiskřivým pohledem a čistým úmyslem. Ten sen byl tak krásný, něžný a hřejivý, že 
děti nahmataly vedle sebe svou maminku a tatínka a obejmuly je s radostí v srdci, že jejich rodiče 
……………………………………………………………………………….…….. spokojeně odpočívají vedle nich. 
 

Ztemnělým pokojem najednou proběhl záblesk, který ale neuhasl, svítil dál, jako plamen svíčky 
při večerní modlitbě. Děti zvědavě pozorovaly toto příjemné světlo v teple své peřinky, ale za chvíli 
zatoužily zjistit víc a podívat se ven. Bosé nožky se dotkly studené podlahy a cupitavě zamířily k oknu. 

V úžasu bystré oči hleděly na hvězdnou oblohu. Nebylo potřeba dlouhého zkoumání…  

Cože? To není možné! Na nočním nebi zářila prapodivná hvězda. Měla závoj jako nevěsta, její stříbrný 
odlesk se neztrácel a doprovázel ji na její cestě. Co je to za nebeské znamení? Co nám přináší?  

Když padá hvězda, všichni si něco potichu přejí a hvězda jim přinese splnění tohoto přání. Tady se zdálo, 
že čas na přání bude neomezený- ocas nemizel a hvězda nepadala, jako stálice zůstávala na obloze. 

Děti ucítily na ramenou něžný dotyk. Polekaně s sebou cukly. 
 

„Mami, tati, vy jste nás ale vystrašili! Co tady děláte?“  
„Na to jsme se chtěli zeptat my Vás! Copak se děje?“  
Děti blaženě vzdychly: „Vzbudil nás krásný sen hřejivé lásky a objetí…“  
„Vás taky?“ vyslovili rodiče v tichou odpověď jednohlasně otázku…  
 
Bylo jasné, že se děje něco neobvyklého, úžasného, tajemného...  
Pohled na hvězdnou oblohu tento pocit potvrdil. 
 

„Kometa…“ zašeptali rodiče. „Posel důležitých zpráv. Zvěstuje narození něčeho nového, něčeho, co 
promění všechny z nás: všechny lidi, zvířata, rostliny i půdu s kameny… Přináší nám zvěstování velké 
změny.“ 

„A můžeme si něco přát?“ zaprosily děti. 
„Proč ne?“ řekli rodiče. „Co by to bylo? Jaká jsou Vaše tajná přání?“ 
 
Děti zašeptaly své skryté tužby: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Rodiče něžně obejmuli své potomky a vzrušeně pravili: 

„Budeme Vám vyprávět pradávný příběh. Příběh velkého putování a zrození. Chcete? Vydáme se 
na dalekou cestu a každý den společně odhalíme novou část putování, přiletí k nám list nového tvoření, 
díleček do puzzle nového obrazu světa. Rozšíříme si společně obzory mrazivých zimních nocí.“ 

A s touto představou všichni usnuli, těšíc se na další den… 

„Na nebi se kometa zjevila,  
zvěst o zrození pravila.“  
 


