
Milí rodiče,
pro děti jsme přichystali adventní snažení opět s andělem Vendelínem. Jedná se o 27 dopisů od anděla Vendelína, který se 
má co nevidět stát andělem strážným a po mnoha školeních a seminářích se chce o některé vědomosti a znalosti rozdělit 
s dětmi. V dopisech s dětmi probere sedm ctností a Boží zbroj, tak jak se o ní mluví v listě Efezanům. V průběhu adventu 
budou děti vyzbrojovat svého Božího bojovníka a plnit drobné úkoly (někdy „povídací“ jindy více praktické, nebo tvořivé). 
Dopisy jsou cíleny především na předškoláky a školáky (první stupeň). Obrazovou přílohu (kromě pracovního listu - 7. 12.) 
doporučujeme TISKNOUT NA TVRDÝ PAPÍR!

Seznam témat a úkolů na konkrétní dny:
28. 11.  první neděle adventní  

- na bojiště přilepit Božího bojovníka (zatím bez 
výzbroje)

29. 11.  – o andělu strážném 
- vyrobit, nakreslit svého anděla strážného, 
vzpomenout na něj při večerní modlitbě 
- na bojiště přidat anděla strážného (přilepit ho 
bojovníkovi těsně za záda) 

30. 11.  – o archandělovi Michaelovi a ďáblovi 
- naučit se zazpívat si píseň Byl boj na nebi (akordy 
viz níže, pokud neznáte, lze nalézt na YouTube 
záznam z nějakého historického „bytového divadla“, 
píseň je i ve zpěvníku Hlahol) 
- na bojiště přidat archanděla a první kousek 
modlitby

1. 12.  – o ctnosti VÍŘE 
- bojovníkovi do levé ruky přilepit ŠTÍT (přilepit jen 
za ruku a prostor pod ní, aby bylo možné později na 
tělo dolepit ještě pancíř a pás pravdy) 

2. 12.  – příběh o víře (O horském průvodci) 
- Popovídat si o tom, komu je dobré věřit a komu ne. 
Jak to od sebe rozeznat?

3. 12.  – o ctnosti LÁSCE 
- na štít dolepit symbol lásky – srdce

4. 12.  – příběh o lásce (O rabínovi, který stoupal k nebesům) 
- zkusit tajně udělat pro někoho něco, co ho potěší 
nebo mu pomůže.

5. 12.  druhá neděle adventní  
– o archandělovi Gabrielovi 
- na bojiště přidat archanděla a druhý kousek 
modlitby 
- vyrobit a poslat vánoční přání

6. 12.  – o ctnosti NADĚJI 
- na štít přidat symbol kotvy 
- vzpomenout si, kdy jsme si něco moc přál/a 
a v něco doufal/a, kdy a jestli se mi to splnilo

7. 12.  – příběh o naději (O dvou džbánech) 
- pracovní list – domalovat květiny na cestu

8. 12.  – o ctnosti SPRAVEDLNOSTI 
- na štít přilepit symbol váhy

9. 12.  – příběh o spravedlnosti (O císaři a jeho rádci) 
- na hruď bojovníka přilepit PANCÍŘ SPRAVEDLNOSTI

10. 12.  – o ctnosti MOUDROSTI 
- na štít přilepit symbol sovy

11. 12.  – příběh o moudrosti (O sultánovi a vykladači snů)

12. 12.  třetí neděle adventní  
– o archandělovi Urielovi 
- na bojiště přidat archanděla a třetí kousek 
modlitby 
- vydat se do tmy, porovnat, jak se jde se světlem 
a jak se jde tmou

13. 12.  – o ctnosti STATEČNOSTI 
- na štít přidat symbol statečnosti – řád, 
vyznamenání 
- vzpomenout, kdy naposledy jsem byl/a statečný/á

14. 12.  – příběh o statečnosti (Orlí mládě mezi slepicemi)

15. 12.  – o ctnosti UMÍRNĚNOSTI 
- na štít přilepit symbol značky STOP

16. 12.  – příběh o umírněnosti (Tlustá Apolenka)

17. 12.  –  PÁS PRAVDY - kolem pasu bojovníka přilepit pás 
pravdy

18. 12. – příběh o andělu strážném

19. 12.  čtvrtá neděle adventní 
– o archandělovi Rafaelovi 
- na bojiště přidat archanděla a čtvrtý kousek 
modlitby

20. 12.  – BOTY - bojovníkovi připevnit boty

21. 12.  –  PŘILBA SPASENÍ - bojovníkovi nasadit přilbu 
spasení

22. 12.  – MEČ - bojovníkovi do pravé ruky přidat meč

23. 12.  – zopakování, zakončení 
- přilepit poslední část modlitby 
- úryvek z listu Efezanům, který je zde citován, je 
podle dětské bible

24. 12. – rozloučení

Úkoly je možné přizpůsobovat konkrétním možnostem a schopnostem vás i vašich dětí. Nebylo cílem v náročném adventním 
čase plném příprav naložit rodinám další „otravnou povinnost“. Je to možnost, nikoli povinnost.

„Pán Ježíš nehledí na výsledky, ale na ochotu!“



BYL BOJ NA ZEMI
 G C  G
R: Byl boj na nebi, s drakem rval se Michael,
 A D7
byl boj na nebi s drakem zlým, lstivým.
G G7 C G
Drak na zem z nebe je svržen,
 D7 G
teď boj na zemi trvá dál.

 G
1. Michal spolu s anděli – byl boj na nebi,
 D7 G
ďábla z nebe shodili – byl boj na nebi.
G
Nezahynul bídák ten – byl boj na nebi,
 D7 G
ale spad na naši zem – je boj na zemi.

 G
2. Mezi dobrem mezi zlem – je boj na zemi,
 D7 G
den co den se všichni rvem – je boj na zemi.
G
V srdcích mužů, v srdcích žen – je boj na zemi,
 D7 G
drak musí být přemožen – je boj na zemi.

3. Drak to prohrál s Michalem – ten boj na nebi,
prohraje i v srdci tvém – ten boj na zemi.
Když tě síly opouští – je boj na nebi,
s Kristem prohrál na poušti – svůj boj na zemi.

4. Často musím uznat sám – je boj na zemi,
že ten svůj boj prohrávám – je boj na zemi.
Vždyť to zvíře pitomý – je boj na zemi,
ztupilo mi svědomí – je boj na zemi.

5. Když Ježíš na tvý straně je – je boj na zemi,
boj s tebou drak prohraje – je boj na zemi.
Pak připadnou ti legrační – je boj na zemi,
i jeho svody finanční – je boj na zemi.

6. Bojím se, že v soudný den – je boj na zemi,
lehkým budu nalezen – je boj na zemi.
Snad se v nebi ustrnou – je boj na zemi,
nad mou duší hubenou – je boj na zemi.



28. 11.

12. 12.

5. 12.

29. 11.

19. 12.

30. 11.



28. 11. (zohnout dozadu a přilepit)
29. 11.

1. 12.

2. 12.
6. 12.

8. 12.

13. 12.

12. 12.

10. 12.15. 12.
9. 12.

30. 11.

5. 12.



30. 11.

5. 12.

17. 12.

20. 12.

21. 12.

19. 12.

22. 12.



12. 12.
19. 12.

23. 12.



úterý 7. 12. Dokreslete na okraj cesty ty nejkrásnější květiny. 


