
Detektivní ček na 4. týden adventní  
Tyto úkoly můžeš vyplňovat libovolně po celý poslední adventní týden. Není 

nutné, aby každý úkol byl přesně splněn v ten daný den. Můžeš splnit i dva 

úkoly za jeden den. 

 

1. den: Svatý Josef nejednal unáhleně, nejdříve si vše promyslel. Dnes se budu 

snažit nejednat unáhleně, ale v konkrétní situaci se zastavit, zchladnout a 

promyslet si dobře její řešení. Podařilo se mi to v této situaci:  

…………………………………………………………………………………… 

(pokud dnes taková situace nenastala, dopíšu si ji během týdne, určitě se vynoří) 

 

 

2. den: Pokud mě někdo naštval z mého okolí, napíšu si, kdo to byl a o jakou 

věc šlo + zapíšu si, zda se mi podařilo potlačit v sobě touhu oplatit mu to. 

…………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................ 

 

3. den: Pokud čekám něco od Pána Ježíše a něco od něj chci, o něco ho prosím, 

je potřeba, abych se nejdříve zastavil a zamyslel, zda není v mém srdci něco 

špatného. Stejně tak jako ke svatému Josefovi promluvil anděl až po jeho 

vnitřním zápase. Pokud mám něco na srdci, co chci od Pána Ježíše, aby mi dal, 

napíšu to sem: 

…………………………………………………………………………………… 

A zde si zapíšu, zda mi něco nebrání, abych to mohl přijmout. Třeba moje 

naštvanost vůči okolí nebo to, že dostatečně druhým nepomáhám, třeba jsem 

sobecký a neumím se rozdělit nebo požaduji potrestání někoho, kdo mi ublížil. 

To vše jsou věci, které mohou bránit tomu, aby Bůh přišel do mého srdce a 

splnil to, co od Něj chci. Možná mi brání, že jsem 

................................................................................................................................ 

 



4. den: Snažím se být spravedlivý? Svatý Josef byl spravedlivý a pokorný. Jsem 

pokorný? Napíšu si zde, zda ano nebo ne, co si myslím, a také si zapíšu PROČ. 

…………………………………………………………………………………… 

Nyní půjdu za rodiči a proberu s nimi svou odpověď, zda si oni myslí totéž nebo 

ne. Rodiče mi na to řekli: 

................................................................................................................................. 

 

 

5. den: Dnes se chci zapřít, tak jako to udělal svatý Josef. Něco si pro Ježíše 

odříct. Zde si zapíšu, co to bylo: 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

6. den: Blíží se Vánoce, blíží se narození Ježíše. Abych získal odznak detektiva 

a vyhrál tak tuto hru, zrekapituluji si celý průběh hry. Vezmu si všechny 

Detektivníčky ze všech 4 adventních týdnů a červeně si označím odpovědi, které 

jsem skutečně vyplnil poctivě, aniž bych to doháněl na poslední chvíli. 

 

Pokud se mi podařilo alespoň na 15 úkolů odpovědět skutečně poctivě a splnit 

je, získávám poslední Holmesku, získávám ODZNAK DETEKTIVA, který 

vystopuje Ježíška. 

Zde si zapíšu, jak jsem dopadl: 

…………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................. 

 

 

GRATULUJEME!    JE Z TEBE SKUTEČNÝ JEŽÍŠŮV DETEKTIV!! 

 

 


