ADVENTNÍ PŘÍPRAVA „OZDOBY“
Námět pro adventní dobu s dětmi v roce 2011
(liturgický cyklus B)
Advent je dobou přípravy na druhý Ježíšův příchod a na oslavu jeho narození. Toto
období obzvlášť rády prožívají děti, protože vnímají především ten druhý aspekt –
přípravu na Vánoce. Pro letošní rok nabízíme pro práci s dětmi ve farnosti nebo
i v rodině formu přípravy pomocí speciálních ozdob na stromeček. Tento motiv jsme
„oprášili“ a inovovali starší námět, který už dříve v Katechetickém věstníku vyšel.
Cíl:
Pravidelné setkávání při liturgii a vědomé prožívání adventu ve farnosti i v rodinách.
Způsob provedení:
Na vhodné místo v kostele postavíme stromeček – buď už stromek vánoční (jedlička
apod.), příp. jiný stromek nebo větev zapíchnutou do hlíny v květináči. Velikost
stromku či větve je závislá na tom, kolik dětí ve farnosti je, o kterých předpokládáme, že se do aktivity zapojí. Příprava se může „odehrávat“ i na nástěnce, kde bude
stromek jen dvourozměrný (z papíru, nakreslený…). Pro každou adventní neděli
máme jiný druh ozdoby. Kromě různých tvarů se liší také symbolickým obrázkem
a textem, který odpovídá evangeliu příslušné adventní neděle (liturgického cyklu B).
Ozdoby nakopírujeme v potřebném počtu na bílý nebo barevný papír. V případě
barevného papíru můžeme pro každý adventní týden použít jinou barvu. Ozdoba
bude buď jednoduchá, nebo spojená ze dvou částí.
Varianta 1: Pro každé dítě nakopírujeme jen část A (s obrázkem a textem).
Vytvoříme tak jednoduchou ozdobu, která je ze zadní strany prázdná (bez
textu).
Varianta 2: Pro každé dítě nakopírujeme dvě části ozdoby – A (s obrázkem
a textem) i B (s modlitbou). Obě části k sobě spojíme lepidlem a dovnitř
vlepíme bavlnku tak, aby vzniklo poutko pro zavěšení na háček. Do této
činnosti můžeme zapojit děti.
Varianta 3: Je stejná jako varianta 2, avšak vše uděláme dvojmo. Vzniknou tak
pro každé dítě dvě ozdoby. Jednu si zavěsí na stromeček v kostele, druhou si
přinesou domů, aby jim připomínala, o čem se hovořilo a o co se mají snažit.
Každý den se mohou modlit modlitbu z části B.
Postup:
Při setkání nejdříve děti stručně seznámíme s daným evangeliem. Pak se společně
zamýšlíme nad tím, co by to pro nás mohlo znamenat. Dohodneme se, o co se děti
mohou během týdne snažit. Rozdáme ozdoby (podle varianty, kterou jsme zvolili).
Děti si ozdobu pověsí na připravený stromeček. Během adventu bude na stromečku
ozdob viditelně přibývat. Děti si mohou „svou“ ozdobu zezadu podepsat (pro případ,
že by si ji po skončení adventní doby vzaly domů (u varianty 1 a 2), nebo kdybychom jejich adventní snažení chtěli později nějak vyhodnotit).
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strana A
(přední)

A

2.

1.

Bděte!

Připravte
cestu Pánu!

(Mk 13,33-37)

(Mk 1,1-8)

strana B
(zadní)
Pane Ježíši,
děkuji ti za všechno,
co mi dáváš.
Prosím tě,
abych byl bdělý
a všímal si, když někdo
potřebuje moji pomoc.
Ať mě od tebe nic neoddělí.
Amen.

B
Pane Ježíši,
s tvou pomocí je všechno lehčí.
Rozmnožuj ve mně dobro,
o které jsem se dnes snažil
a odpusť mi to,
co jsem zavinil a udělal špatně.
Proměňuj moje srdce
k lepšímu.
Amen.
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strana A
(přední)

3.

3

A

4.
Lk 1,26-38

Maria řekla:
Kéž se stane,
co chce
Bůh.

Jan Křtitel svědčil o Ježíšovi.
(Jan 1,6-8.19-28)

B
strana B
(zadní)

Pane Ježíši,
dej mi odvahu,
abych ze sebe nedělal
něco, čím nejsem.
Pomoz mi,
abych se nepovyšoval
nad ostatní,
dokázal v pravý čas ustoupit
a svědčil tak
svým životem o tvé lásce.
Amen.

Pane Ježíši,
děkuji ti za moje rodiče
a za život, který mi dali.
Pomoz mi,
abych své rodiče poslouchal,
protože skrze ně ke mně
mluvíš ty.
Kéž dokážu nejen brát,
ale i dávat.
Amen.

Podněty k jednotlivým adventním nedělím:
1. neděle adventní
Zeptáme se dětí, zda rozumí slovu „bdělý“. Kdo je bdělý? Je to ten, kdo nespí, kdo
je vzhůru, kdo je připravený, kdo čeká… Neznamená to však, že v adventu se spí co
nejmenší počet hodin! „Bdělost“, ke které nás vybízí Pán Ježíš, znamená duchovní
otevřenost a připravenost. Někdy řekneme: „To jsem zase něco zaspal“. Znamená to:
něco mi uteklo, něco jsem propásl. Proto Pán Ježíš říká: Buďte bdělí! Snažte se,
abyste nepropásli to, co je nejdůležitější: věčný život s Bohem.
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Co pro nás konkrétně může znamenat slovo „Bděte“? Bdělí jsme tehdy, když jsme
pozorní k druhým lidem, všímáme si, co potřebují a jsme ochotní jim kdykoliv
pomoci. Bdělí jsme také, když si všímáme a objevujeme to, co všechno pro nás dělá
Bůh, a když mu za to dokážeme děkovat.
2. neděle adventní
V evangeliu druhé adventní neděle slyšíme Jana Křtitele: „Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky!“ V prvním čtení říká podobná slova i prorok Izaiáš. Výzvu
obou těchto proroků bychom mohli jednoduše shrnout takto: Obraťte se! Změňte se
k lepšímu, protože přichází ten, který vás má rád, který vás chce zachránit. Dovolte
mu, aby přišel do vašeho srdce, do vašeho života!
Co pro nás tedy může znamenat „Připravte cestu Pánu!“ V čem se můžeme změnit?
Požádejme někoho, kdo nás má rád a ke komu máme důvěru (třeba rodiče), aby nám
poradil, o co bychom se mohli snažit. Poprosme Pána Ježíše, aby odstranil z našeho
srdce všechno, co tam být nemá. Odevzdejme mu své hříchy ve svátosti smíření,
vždyť on nás má moc rád a chce, abychom byli šťastní.
3. neděle adventní
Evangelium třetí adventní neděle hovoří opět o Janu Křtiteli, tentokrát ale slovy
evangelisty Jana. Jan Křtitel svědčil o světle – o Ježíši Kristu, který přišel na svět
z lásky k lidem. Jan Křtitel nechtěl upozornit na sebe, přestože ho vyhledávalo
mnoho lidí, ale poctivě přiznal: Já nejsem Mesiáš, kterého čekáte. Mesiáš – Kristus
– přijde až po mně; jemu nejsem hoden rozvázat ani řemínek u opánků.
Co pro nás může příklad Jana Křtitele znamenat? Třeba to, že se nebudeme
povyšovat nad ostatní, že přiznáme, když uděláme chybu, že dáme přednost někomu
druhému, že nebudeme chtít za každou cenu být první, že dokážeme ustoupit… Tato
neděle se nazývá také radostná. Proto se pokusíme udělat někomu radost a víc se na
druhé usmívat. Vždyť svátky Ježíšova narození jsou už blízko.
4. neděle adventní
O čtvrté adventní neděli slyšíme evangelium o tom, jak Bůh poslal k Panně Marii
anděla Gabriela. Maria souhlasila s Božím plánem a stala se matkou Božího Syna.
Věřila Bohu a věděla, že on chce pro ni to nejlepší.
Co pro nás toto evangelium může znamenat? Někdy je nám zatěžko poslechnout
třeba rodiče, chceme prosadit svou vůli. Obracíme se na ně se svými přáními
a požadavky a myslíme si, že nám musí všechno splnit. Víme však, co si přejí oni od
nás? Věříme, že jim na nás záleží? Dokážeme jim někdy naslouchat a poslouchat je,
i když to není zrovna lehké?
Vydalo Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského jako adventní přílohu
Katechetického věstníku č. 3/2011-12, listopad 2011.
Tento text a ozdoby vhodně uspořádané pro kopírování
naleznete také na <http://www.biskupstvi.cz/kc> v rubrice <Pomůcky> – ikona <Advent>.

