
ADVENT S JANEM MARIA VIANNEYEM
Náměty pro adventní dobu s dětmi v roce 2009

Advent je čas, kdy se snažíme přiblížit se Bohu, ale také otevřít zapomenuté cesty 
mezi lidmi navzájem. Protože letos prožíváme Rok kněží, měla by naše pozornost 
být zaměřena také na naše kněze. Pokusme se v této adventní době zaměřit svou 
pozornost k osobě kněze nejen jako zástupce Krista v naší farnosti, ale jako na člena 
naší farní rodiny, v níž je naším otcem. Nezapomínejme, že i on jako člověk potře-
buje být vnímán od ostatních jako součást společenství, kde ostatní na něho myslí
a přijímají ho mezi sebe.

Cíl: Upozornit na právě probíhající Rok kněží, seznámit se s osobností Jana Maria 
Vianneye, poznat místní kněze a uvědomit si sounáležitost, že žijeme společně, 
prohloubit vztah mezi farníky a knězem, všímat si a brát kněze také jako člověka, 
který patří do našeho společenství.

Způsob provedení: Před každou adventní nedělí rozdáme dětem novou kartičku. 
Vyplněné adventní kartičky pak přinesou vždy další neděli do kostela. Z nich se vy-
losuje jeden výherce sladké adventní odměny – perníčku.

Tato aktivita je použitelná tam, kde s dětmi pracuje katechetka/katecheta nebo jiný 
aktivní laik. Pan farář si to sám pro sebe asi organizovat nebude…

Úkoly pro jednotlivé neděle:

1. neděle adventní:
Úkol: Co víme o Roku kněží?
Doplňte údaje: – kdo vyhlásil Rok kněží: papež Benedikt XVI.

– od kdy do kdy trvá: od 19. 6.2009 do 11. 6.2010
– jaké je heslo Roku kněží: Věrnost Kristova, věrnost kněze

2. neděle adventní:
Úkol: Poznat patrona Roku kněží.

– Jan Maria Vianney se narodil dne: 8. května 1786
– zemřel dne: 4. srpna 1859
– svátek má dne: 4. srpna
– zvaný nejčastěji: farář arský
– stát, ve kterém působil: Francie
– je patronem koho? kněží; Roku kněží

3. neděle adventní:
Úkol: Poznat našeho kněze, nachystat mu dárek a správně vyplnit kartičku.

– jméno a příjmení:
– datum narození:
– místo, odkud pochází:
– rok kněžského svěcení:
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4. neděle adventní:
Úkol: Udělat radost našemu knězi/faráři.

– napsat přání knězi k Vánocům; děti ho ozdobí, domalují;
– připravit dárek (náměty: něco vyrobit, ale třeba jen připravit 

lísteček, na kterém bude napsáno, že se za něj pomodlíme
desátek růžence apod., pozvání na oběd …)

– donést dárky na Štědrý den do kostela a tam je (především ty 
„duchovní“ napsané na lístečku a smotané třeba do svitku, ne-
bo vložené do ozdobené obálky) položit pod připravený stro-
meček pana faráře. Stromeček by nemusel být z lesa, ale mohl 
by být vystřižen ze zeleného krepáku a připevněn na nástěnku. 
Na něj můžeme věšet především ty duchovní dárky.

Jan Maria Vianney – příběhy ze života

Nejhorší ze třídy

Jan Maria měl v semináři největší problémy s učením. Nechápal ani ty nejjednodušší 
pojmy. Představení ho už několikrát posílali domů, ale on tvrdohlavě zůstával. Bylo 
mu už jedenadvacet let, a ještě seděl ve třídě s chlapci, kterým bylo o deset let méně.
Jeden z nich, jedenáctiletý spolužák, ho začal doučovat.
Jan Maria Vianney byl svému malému učiteli hodně vděčný, ale potíže tím nekonči-
ly. Dál nerozuměl, nepamatoval si, pletl se, zakoktával se. Když si na to jednou 
chlapec stěžoval ostatním spolužákům, Jan Maria to zaslechl. Vstal tedy z lavice, 
klekl si před chlapcem a řekl: „Odpusť, že jsem tak hloupý!“

Otázky: Umím si připustit, že mi něco nejde? Umím to i přiznat před druhými? Do-
kážu obdivovat to, co se povedlo někomu druhému?

O pokoře

Ze všech ctností nejvíce kladl farář arský důraz na pokoru srdce, která je opakem 
pýchy. Připomínal: „Pokora je jako řetěz růžence: když řetěz roztrhneme, perly se 
rozsypou. Když pokora zeslábne, zmizí i všechny ostatní ctnosti!“ K zamyšlení je
i jeho vyjádření k pokušením a slabostem: „Potřebujeme pokušení, abychom pocho-
pili, že sami o sobě nejsme nic. Ach jak jsme malí a jak málo můžeme spoléhat na 
všechna svá dobrá předsevzetí!“ Přes množství lidí, kteří obléhali jeho zpovědnici, 
doporučoval chodit ke zpovědi často a povzbuzoval k důvěře v Boží milosrdenství. 
Zdůrazňoval jeho velikost slovy: „Naše chyby jsou zrnka písku ve srovnání s mo-
hutným kopcem Božího milosrdenství“.

Otázky: Jaká je moje představa o Bohu? Uvědomuji si, že mě má v každé situaci 
rád, i přes moje chyby? Když se připravuji na svátost smíření, připomínám si velké 
Boží milosrdenství?

Vydává Katechetické centrum Biskupství brněnského jako adventní přílohu
Katechetického věstníku č. 1-2/2009-10, listopad 2009. Autor námětu: Martina Brestovská.

Tento text a kartičky také na <http://www.biskupstvi.cz/kc>.
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1. neděle adventní

2009/2010
ROK KNĚŽÍ

Zjisti a doplň údaje:

Rok kněží vyhlásil (kdo):

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

Trvá od (datum): .............................

Trvá do (datum): .............................

Heslo roku: ......................................

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

2. neděle adventní

JAN MARIA 
VIANNEY
patron Roku kněží

Narodil se (datum): .........................

Zemřel (datum): ..............................

Svátek má (datum): ........................

Nejčastěji bývá nazýván:

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

Stát, kde působil: .............................

Patron (koho): .................................

3. neděle adventní

KNĚZ
V NAŠÍ FARNOSTI

Zjisti a doplň údaje:

Jméno: .............................................

Příjmení: .........................................

Datum narození: .............................

Rok kněžského svěcení: .................

Odkud pochází: ..............................

Má rád (co): .....................................

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

4. neděle adventní

PŘÁNÍ NEBO
DUCHOVNÍ 
DÁREK
PRO NAŠEHO
KNĚZE:
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