
2. neděle adventní:  
2. HOLMESKA:  

Tento týden se snaží dítě na konci týdne získat jako 2. znak detektiva: BYSTRÉ OČI  

 

2. ZÁHADA:   

Detektiv Áďa je zaskočen. Nechápe, jak si může beránek lehnout vedle vlka a levhart vedle 

kozlátka, musí takové záhadě přijít na kloub. Vždyť přece vlk by beránka správně měl 

roztrhat a levhart nikdy nebyl kamarádem kůzlete, takhle příroda přece nefunguje!  

 

PROMLUVA:  

Pokud jste dobře poslouchali první čtení z Izaiáše, určitě jste si všimli, že se tam mluvilo  

o nějakých zvířatech. Věděli byste o jakých?  

Jednalo se vždy o jedno silnější a vedle něho slabší zvíře, nějakého dravce a vedle něho zvíře, 

které neloví jiná zvířata. 

Silnější zvířata: vlk, levhart, medvědice, lev, zmije 

Slabší zvířata: beránek, kozlátko, býk a kráva 

 

Tato zvířata postavil prorok vedle sebe, jako by si ve skutečnosti neškodila. Píše, že vlk bude 

chodit spolu s beránkem, kůzle bude ležet vedle levharta, kráva s medvědicí se budou spolu 

pást atd. Všichni víme, že to takto v přírodě ve skutečnosti nechodí.  

Zkuste se, děti, zamyslet, jak je to s námi. Také my si s mnohými kamarády nerozumíme, 

nechceme se s nimi kamarádit, občas se popereme atd. Je to tak? Ani mezi lidmi tedy není 

soulad. Je to podobné jako se zvířaty. Vlk se ve skutečnosti s beránkem nesnese.  

 

Bůh nám ale skrze Bibli ukazuje, že jednou to takto bude! Bůh nám slibuje, že přijde znovu  

a potom zmizí válka i násilí nejen u lidí, ale také mezi zvířaty, tak jako to bylo v ráji.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAMYŠLENÍ:  

To, o čem jsme si vyprávěli, nás čeká při druhém příchodu Pána Ježíše, jak nám slíbil. Teď, 

v současném světě ale nemůžeme naučit lva, aby kamarádil s kůzletem, to se nám jen těžko 

podaří. 

Co se nám ale podařit může, je dosáhnout alespoň částečného porozumění u nás, u lidí.  

Jak? Když se zapřu a se spolužákem se nepoperu, ale odpustím mu, nevznikne konflikt. Když 

kamarádku nepomluvím, že má hrozný účes, neublížím jí a zůstaneme kamarádkami. Když 

vidím, že druhý je v nouzi a nabídnu mu pomoc, nedělám jen dobrý skutek, ale ve skutečnosti 

také vytvářím dobrou atmosféru ve třídě, vytvářím RADOST A POKOJ. Většinou to ale 

nezvládnu sám od sebe. K tomu, abych takový byl, mi pomáhá Bůh. On mě učí, jak je dobré 

se chovat, on v modlitbě vyslýchá naše prosby. 

 

ÚKOLY:  

Tento týden tě čeká velký úkol vnášet pokoj tam, kde není a modlit se za ta místa na světě, 

kde pokoj chybí. 

Do tvého ZÁPISNÍČKU DETEKTIVNÍČKU si zapíšeš, zda jsi úkol splnil. 

 

 

 

 

 

 

 


