
ADVENTNÍ VLAK
Námět pro adventní dobu s dětmi v roce 2010

Základním motivem pro náš letošní námět je adventní vlak, který má čtyři vagóny a pro-
jíždí čtyřmi zastávkami – o každé adventní neděli jednou. Cílem cesty jsou svátky 
Narození Páně (Betlém).

Cíl: Smyslem tohoto programu je prožít ve farnosti společně s dětmi advent jako cestu, 
na níž se přibližujeme k Ježíšovu narození. Toto narození se událo před více než dvěma 
tisíci lety v Betlémě, ale má se uskutečnit také dnes v našich rodinách a v našich živo-
tech. Na jednotlivých „vlakových“ zastávkách nás provází biblická poselství adventních 
nedělí.

Způsob provedení: Vlak je znázorněn plošně na nástěnce, nebo může být trojrozměrný 
(např. vyrobený z velkých krabic). V tom případě se vlak může i pohybovat. Ve dně
krabice uděláme dvě díry, v každém vagónu jde jedno dítě, vlak „jede“. Na konci každé 
mše svaté dostanou děti jízdenku (viz str. 4), která je současně pozvánkou na příští 
adventní neděli (či příští mši svatou s dětmi). Každá vlaková zastávka má svůj název 
(odvozený od poselství evangelia dané neděle) a může mít i svou znělku – hlášení jako 
na nádraží. Hlášení se čte buď živě do mikrofonu v kostele, nebo ho můžeme mít předem 
nahrané a pustit ze záznamu. Zkrácené biblické poselství dané neděle máme každou 
neděli i na ceduli, kterou připevníme na příslušný vagón.

Shrnutí pomůcek: Na každou neděli tedy potřebujeme vlak, jízdenky na danou neděli
(pro každé dítě jednu), text nádražního hlášení či nahrávku, texty (komentáře) podle 
popisu aktivit, nápis k zavěšení na příslušný vagón (s biblickým poselstvím dané neděle).
Další pomůcky jsou vypsány u jednotlivých nedělí.

Chceme-li, aby bylo vidět, kolik dětí se do adventní aktivity zapojilo, pak jízdenky (po-
depsané) umísťujeme na nástěnku kolem vláčku, nebo do příslušného vagónu, je-li vlak 
trojrozměrný.

1. neděle adventní:

Biblické poselství: BUĎTE BDĚLÍ! (srov. Mt 24,42)

Zastávka: Bdělice

Hlášení: „Pozor! Pozor! Stanice Bdělice. Přijíždí zvláštní vlak směřující k Vánocům –
svátkům Narození Páně. Tento vlak zastavuje na 1. nástupišti.“

Pomůcky: Obrázky ucha, oka, úst, rukou, srdce.

Podnět k promluvě: Kněz (katecheta) všechny přivítá na nádraží v Bdělicích. Proč 
Bdělice? Jsme na začátku adventní doby. Máme se vydat na společnou cestu, která 
potrvá 4 týdny. V prvním čtení jsme slyšeli, že svatý Pavel píše Římanům: „Už nastala 
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hodina, kdy je třeba probrat se ze spánku.“ A Ježíš v evangeliu říká: „Bděte, protože 
nevíte, který den váš Pán přijde.“ Obojí znamená, že máme být pozorní a bdělí, abychom 
poznali, co je v životě důležité, a nic takového nezaspali a nepropásli. Proto se naše první 
zastávka jmenuje Bdělice – od slova „bdít“, nespat.

Ale jak může být člověk bdělý, pozorný a všímavý?

Děti přinášejí k oltáři obrázky a čtou k nim příslušný text. Tuto část můžeme využít třeba 
místo přímluv (text příslušně přeformulovat jako prosby).

 Obrázek ucha: Potřebujeme otevřené uši, abychom slyšeli, co pěkného kdo říká. 
Potřebujeme však také slyšet, když nás někdo žádá o pomoc. Naše uši jsou důležité, 
abychom mohli druhým naslouchat.

 Obrázek oka: Potřebujeme mít otevřené oči, abychom viděli, jak je svět krásný,
a mohli za něj Bohu děkovat. Naše oči nám také pomohou všímat si druhých lidí
a vidět jejich dobré vlastnosti. 

 Obrázek úst: Potřebujeme ústa, která dovedou pěkně mluvit, chválit a říkat druhým 
slova, která je potěší.

 Obrázek rukou: Potřebujeme ruce, abychom mohli přijmout to dobré, co dostáváme. 
Naše ruce mohou druhým také pomáhat, pozdravit je nebo se rozdělit.

 Obrázek srdce: Potřebujeme otevřené, široké srdce, které má rádo všechny lidi. 
Srdce, které se těší z úspěchů vlastních i cizích, které dokáže odpouštět a mít soucit.

Slyšeli jsme, že máme být připraveni, abychom poznávali, co je v životě důležité. 
Zapamatujme si proto, co vidíme na prvním vagóně: „Buďte bdělí!“ (pověsíme nápis).

2. neděle adventní

Biblické poselství: PŘIPRAVUJTE CESTU PÁNU! (srov. Mt 3,3)

Zastávka: Janovice

Hlášení: „Pozor! Pozor! Zvláštní vlak z Bdělic přijíždí do stanice Janovice. Pokračuje 
směrem k Vánocům – svátkům Narození Páně. Vlak zastavuje na 2. nástupišti.“

Pomůcky: Červený koberec, papíry s nápisy: trpělivost, útěcha, naděje, pokoj, přijetí.

Podnět k promluvě: Tuto neděli se ocitáme v Janovicích. Proč? Protože v evangeliu 
jsme slyšeli hlas Jana Křtitele: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Cesta, 
kterou máme připravit, je cestou člověka k Bohu. Jak ji můžeme připravovat? Zkusme si 
připomenout, jak jsou přijímáni vzácní hosté. Určitě jste to viděli v televizi. My také 
čekáme vzácnou návštěvu, vlastně tu nejvzácnější: Pána Ježíše. Proto rozvineme tento 
červený koberec. (Skutečně se rozvine červený koberec.)

Cesta Boha k člověku je cestou lásky. Taková má být i cesta člověka k Bohu.

Vždy jedno dítě (menší) přináší cedulku (list) s nápisem, jiné (větší) čte komentář. Nápi-
sy se pokládají na červený koberec.

 Kdo má rád druhé lidi, je trpělivý. Na naší cestě lásky potřebujeme trpělivost. (Dítě 
položí na koberec nápis TRPĚLIVOST.)

 Kdo má rád druhé, nachází pro ně slova útěchy. Na naší cestě lásky potřebujeme být 
vynalézaví v tom, jak druhé potěšit. (Dítě položí na koberec nápis ÚTĚCHA.)
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 Kdo má rád druhé, nikdy neztrácí naději, Na naší cestě lásky potřebujeme světlo 
naděje. (Dítě položí na koberec nápis NADĚJE.)

 Kdo má rád druhé, ten se nehádá a nevyvolává spory. Na naší cestě lásky potřebuje-
me pokoj. (Dítě položí na koberec nápis POKOJ.)

 Kdo má rád druhé, ten dokáže každého člověka přijímat takového, jaký je. Na naší 
cestě lásky potřebujeme přijetí. (Dítě položí na koberec nápis PŘIJETÍ.)

Teď už víme, co znamená připravovat cestu – cestu lásky. Proto si pro tento týden zapa-
matujme to, co vidíme na druhém vagóně: „Připravujte cestu Pánu!“ (pověsíme nápis).

3. neděle adventní

Biblické poselství: RADUJTE SE, PÁN JE BLÍZKO! (srov. Flp 4,4)

Zastávka: Radostín

Hlášení: „Pozor! Pozor! Zvláštní vlak z Janovic přijíždí do stanice Radostín. Pokračuje 
směrem k Vánocům – svátkům Narození Páně. Vlak zastavuje na 3. nástupišti.“

Pomůcky: Písek (symbolizuje poušť), květiny (např. z papíru, na špejli).

Podnět k promluvě: Jan Křtitel byl ve vězení a poslal své učedníky k Ježíšovi s dotazem: 
„Jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš odpověděl: „Slepí vidí, chromí 
chodí, malomocní jsou uzdravováni, hluší slyší, mrtví vstávají…“
Ježíš dělal mnoho zázraků. Lidé si přitom uvědomovali: Bůh je blízko. I my můžeme 
objevovat mnoho zázraků, které nám ukazují, že Bůh je nám blízko – a to je radost. Je to,
jako by v poušti vykvetly květiny. Přicházejí děti, každé má v ruce květinu. Přečte text
a květinu zapíchne do písku symbolizujícího poušť.

Přinášíme květinu za všechny lidi, kteří svým životem ukazují, že Bůh je nám 
blízko. Tuto část můžeme využít třeba místo přímluv (text příslušně přeformulovat jako
prosby).
 za lidi, kteří pomáhají druhým, aby nebyli slepí, ale všímali si krás kolem nás;
 za všechny lidi, kteří druhým dodávají odvahu, aby nebyli ochromení strachem z 

toho, že jim něco nejde nebo že je něco těžkého čeká;
 za všechny lidi, kteří si všímají těch, kdo jsou na okraji společnosti a mohli by se cítit 

jako malomocní;
 za všechny lidi, kteří pomáhají těm, kdo jsou chudí, dávají jíst hladovým a starají se 

o nemocné;
 za všechny lidi, kteří těší zarmoucené a osamocené.
Tito lidé mají důvod k radosti. Tak zní také naše poselství pro 3. neděli adventní: „Ra-
dujte se, Pán je blízko!“ (pověsíme nápis).

4. neděle adventní

Biblické poselství: EMANUEL – BŮH JE S NÁMI (srov. Mt 1,23)

Zastávka: Andělská Hora

Hlášení: „Pozor! Pozor! Zvláštní vlak z Radostína přijíždí do stanice Andělská Hora. 
Pokračuje směrem k Vánocům – svátkům Narození Páně. Příští zastávka Betlém. Vlak 
zastavuje na 4. nástupišti.“
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Pomůcky: Texty pro děti – význam jejich jmen.

Podnět k promluvě: Dnešní stanice se jmenuje Andělská Hora, protože v evangeliu jsme 
slyšeli o tom, jak se anděl ve snu zjevil Josefovi. Josef měl obavu a nedovedl si vysvětlit, 
jak je možné, že jeho snoubenka čeká dítě. Dokonce se s ní chtěl rozejít. Ale Bůh Josefa 
v jeho nejistotě nenechal samotného, poslal mu anděla. Ten mu oznámil, že dítě, které se 
má narodit, je od Boha. Josef mu dá jméno Ježíš – to znamená Bůh zachraňuje. Evange-
lium také připomíná, že už prorok Izaiáš předpověděl, že se narodí Emanuel, to je Bůh
s námi. My už víme, že Ježíš, který se narodil, se stal skutečně „Bohem s námi“. Narodil 
se v chudé stáji, prožil lidský život, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby všechny lidi 
zachránil od hříchu. Je skutečně „Bohem s námi“ – i my se s ním můžeme setkávat.

Dozvěděli jsme se, co znamená jméno Ježíš. I naše jména mohou mít svůj význam. Děti 
mohly dostat za domácí úkol zjistit, co znamená jejich jméno. Nyní mohou přicházet
a „představit se“. (Jejich představování jim pomůžeme předem připravit. Význam jmen 
najdeme například na <http://krestni-jmena.cz/vyznam/>).
 Jmenuji se Kristina, to znamená křesťanka.
 Jmenuji se Maruška – podle Panny Marie. Maria znamená milovaná Bohem.
 Jmenuji se Jan, to znamená Bůh je milostivý.

Kněz/katecheta děti povzbudí, že i ony mohou uskutečňovat něco z toho, co pěkného 
obsahuje jejich jméno. Ale důležité je poselství této 4. adventní neděle, které si pověsíme 
na poslední vagón: „Bůh je s námi!“ (pověsíme nápis).

Boží hod vánoční

Biblické poselství: SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU! (Mt 2,14)

Zastávka: Betlém

Hlášení: „Pozor! Pozor! Zvláštní vlak z Bdělic se zastávkami Janovice, Radostín a An-
dělská Hora přijíždí do stanice Betlém. Konečná stanice. Prosíme, vystupte!“

Pomůcky: Andělé z papíru – dárek pro děti.

Podnět k promluvě: Dorazili jsme do cíle naší dlouhé cesty adventem – slavíme Ježíšovo 
narození. Slyšeli jsme o andělech, kteří zpívali a chválili Boha: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení.“ Také my můžeme Boha 
chválit. Také my se můžeme chovat jako andělé. 
Boha chválíme tím, že se máme navzájem rádi, že 
jsme bdělí a všímaví, že jdeme cestou lásky, 
děláme radost Bohu i lidem a máme pevnou víru, 
že Bůh je vždycky s námi. Vždyť Ježíš přišel na 
svět, abychom poznali, jak nás má Bůh rád.

V závěru mše svaté mohou děti dostat z papíru 
vystřižené anděly, aby chválily Boha.

Jízdenky naleznete v samostatném souboru <vlak_jizdenky_2010.pdf>.
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