
DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE 

Námět pro adventní dobu s dětmi v roce 2017 (cyklus B) 
Zdá se, že v současné době je kolem nás hodně negativních věcí. Ačkoliv se máme 
ekonomicky dobře jako nikdy dřív, stále si mnoho lidí na něco stěžuje, jsou nespokojeni, 
nemají na sebe čas, vyhledávají negativní zprávy, neumí vidět dobro a krásu kolem sebe, 
nedokážou žasnout nad dary, které denně dostávají. Tyto tendence možná může každý 
z nás vztáhnout do jisté míry i na sebe.  

Aby bylo v nás a kolem nás více radosti, budeme během adventní doby objevovat dary, 
které máme a které dostáváme. Budeme se snažit, abychom se také my stali pro druhé 
lidi darem. Pak jistě budeme o Vánocích obdarováni. Základním mottem letošního ad-
ventu bude tedy DAR. 

Cíl: Připravíme DAR pro Pána Ježíše tím, že budeme vnášet vděčnost a radost do pro-
středí, kde žijeme. Otevřeme se tak pro přijetí největšího DARU, kterým je Pán Ježíš, 
Boží Syn. 

Způsob provedení: Připravíme si velkou krabici, nej-
lépe krychli. Oblepíme ji jednobarevným papírem 
nebo pokryjeme barvou, aby na ní nebyly jiné (např. 
komerční) nápisy. Krabice bude až do konce adventu 
otevřená, aby do ní děti mohly vkládat lístečky se 
splněnými úkoly. Každá ze čtyř bočních stěn krabice 
bude určena pro jeden adventní týden. Na každé stěně 
je nápis, o který adventní týden se jedná a o co se bu-
dou děti snažit. Nápisy umístíme tak, aby je stuha po 
zabalení dárku nepřekryla (viz obrázky na str. 4). 

Jiná varianta: Místo velké krabice můžeme použít 
čtyři menší krabice – pro každý týden jednu.  

Navržené katecheze můžeme s dětmi uskutečnit v rámci nedělní mše svaté pro rodiny s 
dětmi nebo ve všední den – podle místních možností. Každý týden budou děti na obal 
krabice lepit symbol, který připomíná zadaný úkol. Nalepí ho hned po zadání úkolu 
(například po mši svaté). Aby děti nezapomněly, co slyšely a jaký je jejich úkol, 
dostanou kartičku na doma. Do ní si během týdne zapíší, co se jim podařilo. Tuto 
kartičku přinesou na příští setkání a vhodí ji do krabice – budoucího dárku pro Pána 
Ježíše. O první neděli adventní děti tedy pouze nalepí symbol a ještě nebudou do krabice 
vhazovat kartičky. O dalších nedělích kromě nalepení symbolu vhodí také své kartičky. 
Při čtvrtém setkání nalepí už jen symbol, kartičku s úkolem si mohou odnést domů, ale 
do krabice už ji vhazovat nebudou (toto platí pro rok 2017, protože čtvrtý týden 
prakticky není). Při čtvrtém setkání dárek s dětmi zabalíme a převážeme pěknou velkou 
stuhou. Připevníme vizitku, pro koho dárek je. 

Odpoledne při mši svaté na Štědrý den, příp. následující den o slavnosti Narození Páně 
děti dárek Pánu Ježíši přinesou v obětním průvodu a před závěrečným požehnáním může 
proběhnout ukončení celé aktivity v blízkosti betléma (viz text na str. 4). 

Pomůcky: krabice, papír na obalení krabice, nápisy, symboly k dolepení pro jednotlivé 
týdny (pro každé dítě), lepidlo, kartičky s úkoly (pro každé dítě), stuha, vizitka. Případně 
drobný dárek pro každé dítě. 
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1. neděle adventní (cyklus B) 

1. čtení: Iz 63,16b-17;64,1.3b-8; 2. čtení: 1 Kor 1,3-9; evang.: Mk 13,33-37 

Úkol:  DĚKOVAT 

Symbol (k vlepování na krabici): květ 

Úvod k aktivitě a podnět k promluvě: Kněz/katecheta/katechetka (dále „K“) přinese 
krabici a zeptá se dětí, zda rády dostávají dárky. Jaký dárek si k Vánocům přejí? Dávají 
děti také dárky svým blízkým, třeba k narozeninám? Pak K. dětem vysvětlí, o co se bu-
deme v letošním adventu snažit: budeme připravovat dárek pro Pána Ježíše. Každý týden 
děti dostanou lísteček s úkolem a zároveň na krabici nalepí symbol, který jim tento úkol 
připomíná. Příště pak děti přinesou lísteček s tím, co se jim během týdne podařilo (nebo 
také nepodařilo – Pán Ježíš nehledí na výsledky, ale na snahu, ochotu). Lísteček vhodí do 
krabice, která bude dárkem pro Pána Ježíše. Tak se bude dárek pro Pána Ježíše postupně 
zkrášlovat zvenku lepením symbolů i zaplňovat zevnitř vhazováním lístečků. 

Příběh: Jeden člověk se zeptal slepce: „Věříte, že vás Bůh může uzdravit?“ Odpověděl: 
„Samozřejmě, že tomu věřím.“ Potom se ho zeptal: „A modlíte se za své uzdravení?“ 
Muž odpověděl: „Ne, nemám na to čas.“ „Jak to myslíte?“ Odpověděl: „Všechen čas, 
který mám, trávím tím, že děkuji Bohu za všechno, co mi dal. Vždyť mohu chodit, kro-
mě zraku jsem zdravý, slyším, mluvím, mohu vykonávat různou činnost, mám kolem 
sebe lidi, kteří mne mají rádi – za to všechno musím děkovat. Každý den se stane tolik 
věcí, za které Bohu děkuji! Nezbývá mi čas na to, abych ho prosil o uzdravení.“ A tento 
muž se uzdravil. Nebyl soustředěný na to, co mu chybí, ale na dobré věci, které dostává. 

V evangeliu první adventní neděle jsme slyšeli Ježíšova slova: „Bděte!“ Znamená to, že 
máme dobře využívat čas a nemáme ho promarnit, protože čas je vzácný dar. Každý den 
dostáváme kromě času mnoho dalších darů (věcí, situací, lidí), za které můžeme děkovat.  

Úkol pro 1. týden: Děkovat Bohu i lidem. Děkování nás vede k tomu, že nejsme zamě-
řeni jen na sebe, ale všímáme si druhých. Místo brblání a nespokojenosti nastupuje 
vděčnost. Vděčnost je krásná, proto jako symbol nalepíme na dárek květy. 

2. neděle adventní (cyklus B) 

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; evang.: Mk 1,1-8 

Úkol:  CHVÁLIT 

Symbol (k vlepování na krabici): srdce 

Podnět k promluvě: K. ukáže krabici, kterou připravujeme jako dárek pro Pána Ježíše. 
Zeptá se dětí, jak se jim dařil minulý úkol – děkovat. Vyzve děti, aby vložily kartičky se  
splněným úkolem z minulého týdne do krabice – dárku pro Pána Ježíše. 

Příběh: Jeden chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, 
udeřil se a zakřičel: „Aaaá!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaá!“ 
Ze zvědavosti se zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já tě 
slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec 
znovu zakřičel: „Hlupáku!“ Dostal odpověď: „Hlupáku!“ Tehdy se chlapec podíval na 
svého otce a zeptal se: „Tati, kdo to je?“ Otec se usmál a řekl: „Chlapče, pozorně 
poslouchej, něco ti ukážu.“ Pak otec zakřičel: „Ty jsi nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi 
nejlepší!“ Pak zakřičel: „Mám tě rád!“ A hlas odpověděl: „Mám tě rád!“ Dítě bylo pře-
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kvapeno a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna. To, co zakřičíš, 
se ti vrátí. Podobně je tomu i v životě. Co uděláš nebo řekneš, to se ti vrátí. Pokud si 
přeješ, aby bylo na světě víc lásky, musíš ji sám dávat. 

V evangeliu druhé adventní neděle jsme slyšeli, že máme připravit cestu Pánu. Tou 
cestou je naše srdce. V něm bývají překážky a nerovnosti – hříchy. Jan Křtitel, za kterým 
chodilo k Jordánu mnoho lidí, řekl o Ježíšovi: „On je mocnější než já.“ Jan Ježíšovi 
nezáviděl, naopak měl z něho radost. Také my bychom se měli učit vidět dobré věci na 
lidech, se kterými se setkáváme. Tento týden si tedy budeme všímat, co druzí lidé 
dokážou a co je na nich dobrého. Budeme je chválit. Jakými větami můžeme chválit? 
Například: „Toto se ti fakt povedlo.“ „Dnes ti to sluší.“ „Je fajn, žes to udělal/a takhle.“ 
„Vážím si tě.“ „Obdivuji tě.“ „Jsi super.“ „Je úžasné, jak dobře jsi to zvládl/a.“  

Úkol pro 2. týden: Budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být upřímná,  
od srdce. Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak závisti. Symbo-
lem chvály tedy bude srdce. 

3. neděle adventní (cyklus B) 

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; evang.: Jan 1,6-8.19-28 

Úkol:  ŠÍŘIT RADOST 

Symbol (k vlepování na krabici): smajlík 

Podnět k promluvě: K. ukáže krabici, kterou připravujeme jako dárek pro Pána Ježíše. 
Zeptá se dětí, jak se jim dařilo chválení. Děti vloží kartičky do krabice – dárku. 

Příběh: Dva mniši pěstovali růže. Prvního zaujala jejich krása a vůně. Stále o tom me-
ditoval, nemohl se na růže vynadívat a vdechoval rád jejich vůni. Druhý mnich uřezal ty 
nejkrásnější růže a daroval je kolemjdoucím. „Co to děláš?“ vytknul mu to první mnich. 
„Jak se můžeš zbavovat radosti z vůně těch růží?“ „Ale ty růže zanechávají svou vůni na 
rukách toho, kdo je daruje!“ odpověděl klidně druhý mnich. – Stejně je tomu s radostí: 
kdo dává radost, neztrácí ji, ale naopak získává. 

V prvním čtení jsme slyšeli slova proroka Izaiáše: „Hospodin mě pomazal, poslal mě 
zvěstovat radostnou zprávu chudým…“ V evangeliu jsme slyšeli o Janu Křtiteli, který 
přišel, aby svědčil o světle, kterým je Ježíš. Této neděli se říká „radostná“. Naším úko-
lem pro příští týden bude šířit radost – tím, že někomu pomůžeme, projevíme pozornost 
nebo se na něj třeba jen usmějeme. Když se člověk usměje, tak se jako by rozzáří. Když 
budeme šířit radost, budeme zároveň svědčit o Světle – o Pánu Ježíši. 

Úkol pro 3. týden: Budeme šířit radost. Radost je „nakažlivá“ jako úsměv nebo smích. 
Na krabici, která má být dárkem pro Ježíše, dolepíme smajlíky. 

4. neděle adventní (cyklus B) 

1. čtení: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2. čtení: Řím 16,25-27; evang.: Lk 1,26-38 

Úkol:  NASLOUCHAT  

Symbol (k vlepování na krabici): dům 

Podnět k promluvě: K. ukáže krabici, kterou připravujeme jako dárek 
pro Pána Ježíše. Zeptá se dětí, jak se jim dařil minulý úkol – šířit radost. 
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K. řekne, že už jsme v poslední části adventu a bude potřeba dárek pro Pána Ježíše zaba-
lit. Předtím ještě vhodíme lístečky s úkolem z minulého týdne a na obal krabice nalepíme 
čtvrtý symbol: dům. 

Příběh: Byla pichlavá zima. Pastýři nedaleko Betléma se ohřívali u ohně. Zpráva o na-
rození nového krále, kterou jim právě oznámili andělé, je rozrušila. Všichni se chtěli 
vydat do Betléma, aby se nově narozenému králi poklonili a vyprosili si u něj požehnání. 
Žádný pastýř nechtěl zůstat doma. Také chlapec Filip uslyšel andělskou zprávu. Teprve 
se pastýřskému řemeslu učil. Přemýšlel, jaký dárek by dítěti přinesl. „Kdo však dohlédne 
na ovce, když všichni odejdou? Nemůžeme je nechat samotné,“ řekli pastýři. Jeden 
z nich dostal nápad: „S ovcemi zůstane ten pastýř, který bude mít nejlehčí dárek.“ Při-
nesli tedy blíž k ohni váhu. První pastýř na ni položil velkou nádobu plnou mléka a těžký 
kus sýra. Druhý pastýř přinesl koš jablek. Třetí chtěl darovat otep dříví na topení. Zůstal 
jen Filip. Smutně si prohlížel svoji lampičku, svůj jediný majetek. To byl dárek, který 
chtěl narozenému králi přinést, ale byl příliš lehký. Filip chvíli přemýšlel a pak si sám 
i se svou lampou sedl na váhu. Řekl: „Já jsem ten dárek pro krále!“ Kolem se rozhostilo 
ticho. Pastýři hleděli na chlapce sedícího na váze a byli hluboce zasaženi jeho slovy. 
Ano, pravým darem je člověk, a ne věci, které dává. 

V evangeliu čtvrté adventní neděle jsme slyšeli o tom, jak anděl Gabriel přinesl Panně 
Marii zprávu, že má být matkou Božího Syna. Maria souhlasila a odevzdala Bohu sama 
sebe. Stala se příbytkem (domem) pro Božího Syna. 

Úkol pro 4. týden: Učit se naslouchat jako Maria. Naslouchat znamená druhého vyslech-
nout, mít pro něj čas a někdy také poslechnout. Ne z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. 
V modlitbě nasloucháme také Bohu. Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože 
dům znamená přijetí, zázemí, otevřenost a čas pro druhé. 

Závěr aktivity: Dárek na konci adventu (letos, tj. v roce 2017, o čtvrté neděli adventní) 
s dětmi zabalíme, převážeme stuhou a děti ho přinesou v obětním průvodu při mši svaté 
na Štědrý den – pokud je mše svatá pro rodiny s dětmi odpoledne. Tam, kde odpolední 
mše na Štědrý den není, mohou dárek děti přinést následujícího dne o slavnosti Narození 
Páně. Po mši svaté se dárek umístí v blízkosti betléma. Nejmladší z dětí (stejně jako to 
bývá někdy v rodinách) dárek Pánu Ježíši otevře. Kněz vhodně okomentuje to, o co se 
děti během přípravy dárku snažily – děkovaly, chválily, šířily radost… Připomene, že 
největším darem pro každého je narozený Ježíš, protože bez něj bychom Vánoce ani ne-
měli. Děti mohou obdržet drobný dárek. 

Jak může vypadat náš dárek (krabice) ze čtyř stran: 
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