
Adventní řetěz – komentář: 
Adventní doba nás vybízí k bdělosti, je časem, kdy máme „připravovat cestu 
Pánu, vyrovnávat mu stezky“ (Mk 1,3). Advent je aktivní přípravou na příchod 
Ježíše Krista – o Vánocích i na konci věků. V rodinách probíhá spíše příprava 
na Vánoce. Za tímto účelem nabízíme námět, kdy děti i jejich rodiče vytvářejí 
řetěz z papírových srdíček. Srdce symbolizuje lásku, kterou k nám má Bůh, 
když poslal na zem svého Syna, jehož narození o Vánocích slavíme. Srdce 
také znamená naši lásku, kterou projevujeme dobrými skutky, postem či mod-
litbou. 
K výrobě řetězu potřebujeme: barevné papíry formátu A6 (získáme rozděle-
ním kancelářského papíru formátu A4 na čtvrtiny), šablonu (obr. č. 4), tužku 
a nůžky. Nejdříve si připravíme šablonu, která je na obr. 4 znázorněna ve sku-
tečné velikosti. Vystřihneme ji z tvrdší lepenky nebo plastové podložky, která se 
dává do sešitů proti propisování. Papír velikosti A6 přehneme podle nákresu 
(obr. č. 1 až 3) a obkreslíme na něj tužkou tvar šablony (obr. č. 5). Pak obrys 
podle čerchované čáry vystřihneme. Po rozložení vznikne dvojité srdíčko, které 
bude článkem budoucího řetězu. Řetěz se vytváří velmi jednoduše: jednotlivá 
srdíčka do sebe zaklesáváme (obr. č. 6), nepotřebujeme k tomu ani lepidlo, ani 
svorky či sponky. Pozor – srdíčka se do sebe proplétají pouze jedním koncem, 
tzn. nelze přidat nová srdce uprostřed řetězu nebo na začátku, ani odebrat. 
Způsob použití: 
Ve farnosti: V hodině náboženství nebo v kostele dostane každé dítě srdíčko 
za účast na mši sv. nebo za splněný úkol (vymyslí pan farář či katechet(k)a). 
Děti do vnitřní strany srdíčka vepíší, co se jim podařilo, vnější stranu označí 
svým jménem (ale také nemusí). Srdíčka se mohou po celý advent sbírat do 
košíku, nebo rovnou řetězit. Mohou mít mnoho barev, nebo jen čtyři barvy 
podle čtyř adventních nedělí. Pokud se budou srdíčka před zřetězením sbírat, 
mohou se po čtvrté adventní neděli některá podepsaná srdíčka vylosovat 
a snaživé děti odměnit. Řetěz srdcí bude v kostele krásnou ozdobou vánočního 
stromu. Upozornění: Při přenášení dlouhého hotového řetězu na jiné místo by 
mohlo dojít k jeho zamuchlání, proto je lepší srdíčka ve „stopce“ sešít malou 
sešívačkou. 
V rodině: Před začátkem adventu se rodina domluví, jak budou řetěz vytvářet. 
Každý člen může mít vlastní barvu srdíček, nebo budou srdíčka určitých barev 
znamenat určité dobré skutky (např. modlitbu, zřeknutí se něčeho, pomoc dru-
hému…). Srdíčka si může každý zavěsit do řetězu na konci dne (při večerní 
modlitbě nebo před spaním) podle toho, co se mu podařilo vykonat, nebo 
prostě jako výraz vděčnosti Bohu. Na Vánoce řetěz ozdobí domácí vánoční 
stromek. 
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  obr. 1 

  barevný papír formátu A6 
 

obr. 2  
obr. 3 

 

 

 
obr. 4 

tvrdá šablona 
měřítko 1 : 1 

  obr. 5 
Pozor na správné 
položení šablony 
(hřbet papíru vlevo, 
vpravo a dole jsou 
volné strany). 

 obr. 6
  Dvojitá srdce 

se do sebe 
postupně 
zavěšují. 

   čárkovaná čára = přehni papír 
   čerchovaná čára = stříhej   

  


