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PŘIBLÍŽILO SE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ 
Námět pro prožití adventní doby s Janem Křtitelem 

ve farnosti i v rodině, rok 2022, cyklus A 

Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost. „Přiblížilo se nebeské 

království.“ (Mt 3,2) To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma 

tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více 

naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco udělat. Každý adventní týden 

nás budou provázet Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem 

od Boha. Symbolický „orloj“, bude proto důležitým prvkem tohoto adventního projektu. Námět je možné realizovat 

ve farnosti nebo doma v rodině, dá se přizpůsobit všem věkovým kategoriím. 

Vysvětlení aktivity 
O první neděli adventní připravíme v kostele nebo doma „orloj“ s postavou Jana křtitele uprostřed, s hodinovou 

ručičkou a s obrázkem k aktuálnímu adventnímu týdnu. Každá čtvrtina ciferníku „orloje“ symbolizuje jeden adventní 

týden. Ručička se každou adventní neděli posunuje, obrázek k adventnímu týdnu se vyměňuje. Dovnitř ciferníku 

„orloje“ si účastníci během adventu nalepují malé samolepky, přesná pravidla 

si domluví předem. Účastníci si také každý týden berou domů jeden papírek 

s adventními výzvami, které se pokusí celý týden plnit. Na Štědrý den se dovnitř 

ciferníku umístí obrázek Panny Marie s Ježíškem. Vzniklý obraz bude 

připomínat, že Mesiáš se již sice narodil v Betlémě, ale že stále přichází ke všem 

lidem. Máme se snažit, abychom měli svá srdce stále připravená na toto setkání. 

Zároveň se máme chovat tak, aby Boží království bylo už teď mezi námi a v nás. 

Podrobný návrh na zpracování 

Pomůcky: 

• nástěnka – s tmavým podkladem 

• Široká obruč z kartonu – symbolizuje ciferník orloje 

• malá obruč – na vložení obrázku pro adventní týden 

• hodinová ručička – z papíru 

• vzorová spona – „patentka“ na spojení dvou pohyblivých ploch, k dostání v papírnictví 

• malé samolepky – k lepení na ciferník, např. hvězdičky, puntíky, vločky, natrhané kousky lepicího papíru 

• čtyři obrázky pro adventní týdny – sekera, lopata, kobylka, včela, ke stažení na webu 

• obrázek Jana Křtitele – k dispozici i varianta s pohyblivou rukou, ke stažení na webu 

• adventní výzvy – vytištěné papírky, celkem 4 sady, ke stažení na webu 

• obrázek Marie s Ježíškem – ke stažení a vytištění na webu 

Realizace: 

Nástěnku dostatečné velikosti obalíme papírem (plátnem). Umístíme na ni velkou 

obruč z kartonu a vytvoříme tak ciferník „orloje“. Obruč je opatřena čtyřmi 

římskými číslicemi – čísly adventních nedělí, u každé čtvrtiny je jedno číslo. Do 

středu ciferníku, umístíme obrázek sv. Jana a hodinovou ručičku. Ručička bude 

o první neděli adventní ukazovat na číslo 1, každou další adventní neděli se posune 

na další číslo (upevníme ji ve středu ciferníku např. vzorovou sponou). S  ručičkou 

hodin se může pohybovat i ruka sv. Jana, když se v lokti upevní (špendlíkem, 

vzorovou sponou). Do ciferníku se umístí i obrázek pro aktuální týden, před každou 

adventní nedělí se vyměňuje a společně s hodinovou ručičkou se posunuje (imitace 

pohybu orloje). Velikost samolepek, které účastníci lepí během celé doby adventní 

dovnitř ciferníku, zvolíme podle potřeby, vybíráme spíše menší jednoduché tvary.  

K orloji na nástěnku se mohou přidat výroky sv. Jana Křtitele a další texty k aktuálnímu týdnu, vedle orloje se postaví 

košík s adventními výzvami (přeložené papírky s úkoly). Pro každý adventní týden je vždy k vytištění jedna verze, 

obsahuje 3 výzvy. Z nich si účastníci vyberou podle obtížnosti. Výzvy jsou vhodné pro dospělé i pro děti. Na Štědrý 

den se odstraní hodinová ručička a malá obruč s obrázkem, do středu ciferníku se umístí obrázek Panny Marie 

s Ježíškem, Jan Křtitel se umísí tak, aby na ně ukazoval. 
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Vysvětlení témat pro adventní týdny 

1. neděle adventní 

Výroky: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ (Mt 3,2) „Sekera je již 

přiložena ke kořenu stromů.“ (Mt 3,10) 

Obrázek: sekera – symbol rozhodnutí 

Vysvětlení: Sekera nám připomíná, že teď je ten správný čas znovu se rozhodnout pro Boha a „odseknout se“ od 

všeho, co nás od Boha vzdaluje. Zvlášť si chceme tento týden uvědomit, do čeho investujeme svůj čas, a na kolik ho 

využíváme pro konání dobra a pro druhé.  

2. neděle adventní 

Výrok: Jan o Mesiáši: „V ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě.“ (Mt 3,12) 

Obrázek: lopata – symbol práce 

Vysvětlení: Lopata nám připomíná, že máme svá předsevzetí převést ve skutečné činy. Na všem, co děláme, má být 

vidět, že patříme Kristu. Tento týden se snažíme naplnit svůj čas tím, že budeme konkrétně druhým lidem pomáhat 

a snažit se o dobré vztahy. 

3. neděle adventní 

Výroky: Jan k Ježíši: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ (Mt 11,3) 

„Jan se živil kobylkami a medem divokých včel.“ (Mt 3,4) 

Obrázek: kobylka – symbol posily 

Vysvětlení: Kobylky byly potravou Jana Křtitele. Aby člověk podával fyzické výkony, 

potřebuje dostatek energie. Abychom vytrvali v konání dobra, také potřebujeme posilu. 

Jan Křtitel nám v dnešním evangeliu ukazuje, že nejlépe je hledat ji u Ježíše. Tento 

týden se proto snažme své aktivity i starosti odevzdávat s důvěrou Ježíši, podporovat slovy i činy své bližní a využívat 

posilu ve svátostech. 

4. neděle adventní 

Výroky: Jan Křtitel o Mesiáši: „On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm.“ (Mt 3,11) 

„Jan se živil kobylkami a medem divokých včel.“ (Mt 3,4) 

Obrázek: včela – symbol spolupráce 

Vysvětlení: Včelí med byl také potravou Jana Křtitele. Včely společně dokážou 

vytvořit dílo, které je přesahuje. Řídí se přitom pouze instinkty. My v církvi také žijeme 

ve společenství. Naším posláním je podílet se na rozšiřování Božího království mezi 

lidmi. I to je úkol, který nás přesahuje. Zvládneme ho pouze s pomocí Ducha Svatého. V tomto týdnu se snažíme co 

nejvíce pracovat pro společenství v naší farnosti, v rodině, v zaměstnání. 
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