
CHOĎME PO BOŽÍCH STEZKÁCH 
Námět pro adventní dobu roku 2019 (cyklus A / univerzální) 

Doba adventní je v našich přírodních podmínkách spojena s kontrastem temnoty a světla. Dny jsou krátké, tmavé 

večery i rána je potřeba prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. Do tohoto temného 

období roku zaznívají při bohoslužbách slova Písma Svatého, jež nás vybízejí k tomu, abychom se obrátili, neboť 

den se přiblížil (srov. Řím 13,12), abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho 

stezkách (srov. Iz 2,1 5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů. Na motivy světla 

a tmy, cesty a stop jsme se letos zaměřili v naší adventní aktivitě pro farnosti. Máme obnovit své rozhodnutí kráčet 

za Ježíšem, aby se mohl zrodit nejen v městě Betlémě, ale i v našem srdci. 

Pomůcky 
• nástěnka s tmavým podkladem 

• jeskyně – jednoduchý světlejší oblouk 

• hvězda – šesticípá, vystřižená ze žlutého papíru 

• 3 sady lístečků k vystřižení – s biblickými citáty a úkoly 

• 3 košíky na lístečky 

• brčka k rozstříhání na kroužky 

• stopy k vystřižení – vytištěné na žlutém papíru 

• košík na stopy 

• lepidlo na upevnění stop 

• obrázek Svaté rodiny 

Princip adventní aktivity 

Aktivita byla inspirována čteními z 1. neděle adventní (cyklus A), kde se mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj 

život. Hlavním motivem jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. Obraz, který ze stop vznikne, je 

symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo do temnoty“. I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, 

přinášet světlo Boží lásky do našeho okolí. 

Aktivita je vhodná k provedení ve farnosti, ale lze ji realizovat i doma v rodině. Mohou se do ní zapojit nejen děti, 

ale i dospělí. Na začátku doby adventní se na viditelné místo do kostela umístí tmavá nástěnka. Uprostřed na nástěnce 

je jednoduchý oblouk s hvězdou, který připomíná prázdnou betlémskou jeskyni. Od jeskyně směrem ke krajům 

nástěnky vedou nenápadné paprsky (nakreslené žlutou pastelkou). Paprsky naznačují cesty k betlémské jeskyni. 

K nástěnce se umístí košíčky s lístečky a se stopami. 

Během doby adventní si návštěvníci bohoslužeb mohou po každé mši vzít v kostele jeden lísteček s biblickým citátem 

a úkolem, který se budou snažit splnit. Jako symbol ochoty „chodit po Božích stezkách“ si pak ještě připevní na 

nástěnku jednu papírovou stopu. Stopy se budou umísťovat od krajů nástěnky směrem do středu na předkreslené 

paprsky tak, aby se vytvořily pěšinky. S přibývajícím počtem stop na nástěnce bude obraz stále více „prozářený“ 

a paprsky tvořené stopami začnou vynikat. Na Štědrý den se pak do prázdné jeskyně umístí obrázek Svaté rodiny. 

Jeskyně s narozeným Spasitelem a hvězdou se tak stane zářícím centrem vzniklého obrazu. 

Navržené provedení adventní aktivity je možno přizpůsobit konkrétním podmínkám v každé farnosti. 

Podrobné poznámky k provedení 

Tmavá nástěnka – obdélníková nebo čtvercová nástěnka tvoří podklad vznikajícího obrazu. Je potažena tmavým 

papírem nebo látkou, ale takovou, aby na ni bylo možné nakreslit pomocné paprsky. Příliš světlý nebo pestrý podklad 

nástěnky není vhodný. 

Jeskyně – světlý oblouk, který se umístí do středu nástěnky. Může být vystřižen z jednoho kusu papíru nebo vytvořen 

z útržků (papíru či plsti). Jeskyně musí být dostatečně velká, aby se do ní o Vánocích vešla Svatá rodina. 

Hvězda – šesticípá ze žlutého papíru, umístí se na jeskynní oblouk. Je symbolem naděje, ukazuje směr kam jít. 

Lístečky – obdélníkové papírky s citátem z Bible a s úkolem. Jsou ke stažení na našem webu ve třech variantách: 

pro mladší děti (2 až 6 let), starší děti (7 až 17 let) a dospělé. Každý lístek doporučujeme smotat do roličky 

a navléct na něj kroužek z plastového brčka, který zabrání rozmotání. Lístečky je možné také poskládat a přelepit 

samolepkou nebo svázat provázkem. Po každé bohoslužbě si vezmou účastníci jeden lístek s úkolem domů.  



Stopy – vytištěné na žlutém (samolepícím) papíru a vystřižené. Soubory se stopami jsou ke stažení na webu. Je 

možné si vybrat ze dvou velikostí stop. Po každé bohoslužbě si účastníci mohou jednu stopu připevnit (špičkou 

k jeskyni) na naznačené paprsky na nástěnce. K vytvoření malých stop lze využít raznici ve tvaru stopy, která je 

k dostání ve výtvarných potřebách. 

Obrázek Svaté rodiny – Umístí se do jeskyně na nástěnce až na Štědrý den. Zvýrazňuje myšlenku, že Ježíš přináší 

spásu všem lidem a zároveň je cílem naší životní cesty, který nemáme ztrácet. 

Náměty pro uvedení a vysvětlení aktivity ve farnosti 

O první neděli adventní, když přijdou věřící do kostela, je na viditelném místě připravena nástěnka s betlémskou 

jeskyní, s hvězdou a s označenými košíčky na stopy a lístky. 

Kněz (nebo jiná knězem pověřená osoba) se může zeptat dětí, jak se jmenuje liturgická doba, která právě začala. Je 

to advent. Mnozí ví, že slovo „advent“ znamená „příchod“ (z latinského slova „adventus“). Určitě se každému z nás 

už někdy stalo, že jsme na někoho čekali, až přijde. Například ve škole na paní učitelku, v čekárně na pana doktora, 

doma na návštěvu a podobně. Když už víme, že k nám někdo má přijít, snažíme se na to i dobře připravit. Můžeme 

si vzpomenout, co děláme, když má přijít návštěva, jak všechno doma uklízíme, chystáme jídlo, uvítání. Během 

adventu se připravujeme na příchod Spasitele – Ježíše, jehož narození slavíme o Vánocích. Připravujeme se však 

také na Ježíšův příchod na konci časů a na konci života každého z nás. Jak se připravit na příchod Ježíše? Víme, co 

máme dělat? Návod najdeme v Bibli. Můžeme se například dočíst, že máme chodit v Hospodinově světle a po jeho 

stezkách. To znamená, že máme dělat to, co je správné a co se líbí Bohu. 

Tady v kostele je připravena nástěnka. Je celá černá, samá temnota. Ale uprostřed už vidíme hvězdu a betlémskou 

jeskyni. Zatím je jeskyně prázdná, ale my víme, že se v ní narodí Ježíš. Zatím jeho příchod ohlašuje jen hvězda, 

symbol naděje. Když si všimneme pozorně, vidíme, že od hvězdy vedou slabé čáry. Mohly by to být takové cesty, 

které vedou za Ježíšem a po kterých se můžeme vydat i my. Ježíš by měl být cílem našeho života a my se budeme 

snažit kráčet po Božích stezkách za ním. Už dnes po mši svaté si může každý z nás vzít z připraveného košíčku stopu, 

kterou si připevní na začátek některé z cest na nástěnce. Začíná se na okraji nástěnky a půjdeme směrem do středu 

za hvězdou. Z jiného košíčku si ještě každý může vzít smotaný lísteček s citátem z Bible a s drobným úkolem. 

Lístečky jsou rozdělené na tři různé druhy podle věku. Na příští bohoslužbě si můžete připevnit na nástěnku další 

stopu a vzít si nový lístek. Když se nás hodně zapojí, budeme vidět, jak temnota ustupuje a přichází světlo nejen 

do tohoto obrazu, ale i do našeho života. A může se stát, že i my budeme moci být takovým malým světýlkem 

Ježíšovy lásky pro ostatní. 

O Vánocích 

Po celý advent na našem obrazu přibývalo světlo, jak se děti i dospělí snažili kráčet za Ježíšem po Božích stezkách. 

Dnes slavíme Spasitelovo narození a vidíme, že jeho příchod dokáže proměnit každou temnotu. Platí to i o našem 

životě. Ježíš má moc proměnit temnotu ve světlo, má moc odpustit hříchy, přinést nám pokoj a naději. Chce po nás 

jen to, abychom ho následovali, aby se stal cílem našeho života. Protože mu na nás záleží, chce, abychom se jednou 

radovali s ním v jeho království. Stojí o každého z nás, protože každého z nás miluje. To vidíme i na tom, jakým 

způsobem přišel na svět – v chudé stáji. A tak si můžeme při pohledu na dítě v jesličkách říct: „Ježíš přišel sem 

na svět, protože mě miluje. I já chci jeho lásku předávat dál, aby mezi lidmi přibývalo naděje a radosti.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V listopadu 2019 vydalo © Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum. 

Námět připravila © Anna Pulkrábková s kolektivem. Ilustrace © Iva Fukalová, Petra Dolíhalová 

Tento text a další doplňky jsou ke stažení na <https//kc.biskupstvi.cz>  

https://kc.biskupstvi.cz/

