
SVÍTILNOU MÝM NOHÁM JE TVÉ SLOVO 

Námět pro adventní dobu s dětmi v roce 2016 

Základním motivem pro letošní adventní námět je Písmo svaté – evangelium – Boží 
slovo. Bůh nám dal své slovo, aby bylo „svítilnou pro naše nohy a osvěcovalo naši 
stezku“ (srov. Žalm 119,105). Budeme-li poznávat knihu Písma svatého jako Boží slovo, 
které je živé a které k nám promlouvá, budeme umět číst také „knihu“ svého života, tj. 
porozumíme lépe sami sobě a všemu, co prožíváme. Adventní příprava se často při-
rovnává k cestě. Nechme si tedy posvítit na cestu Božím slovem, a to do konkrétní 
situace každého z nás. 

Cíl: Smyslem programu je přiblížit dětem (a skrze ně i dospělým) evangelia čtyř advent-
ních nedělí liturgického cyklu A. Jedna myšlenka Písma svatého na týden se stane mod-
litbou, která vede ke spojení s Bohem i ke konkrétním skutkům. Může být „světlem“, 
které posvítí do života nám i těm, s nimiž žijeme. 

Způsob provedení a pomůcky:  

Připravíme si velkou knihu, která má symbolizovat Bibli. 
Budeme ji každý týden otevírat, abychom naslouchali 
Božímu slovu a nechali se jím „osvítit“. Knihu umístíme 
v kostele na vhodné viditelné místo, nejlépe na malířský 
(nebo jiný) stojan. 

Knihu „vyrobíme“ tak, že z lepenky vyřežeme dva 
dostatečně velké „listy“ (obdélníky), které budou tvořit 
titulní a závěrečnou „desku“ naší „Bible“. Dovnitř vlo-
žíme čtyři další „listy“ stejné velikosti, které mohou být 
jen z kladívkového papíru. Ty budou určeny pro čtyři ad-
ventní neděle. Na každém z těchto listů bude název nedě-
le, biblická věta, obrázek k evangeliu a podnět pro život (náhled listů je zde u jed-
notlivých nedělí, ke stažení i na webu). Do desek i listů uděláme na okraji podélné díry 
(nožíkem na koberce). Jimi provlečeme stuhu a zavážeme (viz obrázek na této straně). 
Stuha bude jednotlivé listy knihy držet pohromadě a zároveň umožní jejich otáčení. 
Vždy po skončení katecheze bude možno knihu zavřít (zaklapnout), abychom příští 
týden představili novou „stránku“. 

Navržené katecheze mohou využít kněží nebo katecheté při bohoslužbách s dětmi. 
Děti dostanou po každé po mši svaté papírovou svíčku s větou Písma (zmenšený náhled 
je na str. 4 tohoto materiálu). Tu si odnesou domů, vybarví, slepí a postaví na vhodné 
místo. Věta na svíci pro ně bude nadcházející týden pomůckou při zamyšlení a modlitbě. 

Budeme také tvořit společné dílo: po mši svaté vždy děti budou dolepovat útržky 
barevného papíru do předkresleného obrázku svíce na titulní desce „Bible“. Během ad-
ventu tak vznikne mozaika – svíce se rozsvítí. První týden děti dolepují papírky do 
podložky pod svící (např. hnědá), druhý týden tělo svíce (např. fialová), třetí týden pla-
men (např. oranžový) a poslední týden paprsky (žluté). Varianta: Místo svíce si můžete 
eventuálně nakreslit nějakou jinou lampu či lucernu – svítilnu. 

Pomůcky: desky/listy svázané stuhou (s příslušnými texty a obrázky), papírové svíce pro 
každý týden na rozdání dětem (proužky), útržky barevných papírků k dolepení do velké 
svíce (vytvoření mozaiky) na titulní desce velké knihy. 
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1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Buďte připraveni 
na setkání s Bohem! 

 

Jak využívám čas? 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Připravte cestu Pánu, 
vyrovnejte mu stezky. 

 

Co bych měl/a změnit? 

1. neděle adventní – cyklus A 

evangelium: Mt 24,37-44 

Buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, 

kdy se nenadějete. 

Podnět k promluvě: Kněz/katecheta uvede, že začíná advent, 
což nám připomíná mj. adventní věnec. Advent je přípravou 
na Ježíšovo narození, ale také na jeho druhý příchod na konci 
časů. Abychom advent dobře prožili, budeme si letos víc 
všímat Písma svatého – Božího slova. Budeme se učit, aby 
nám „svítilo na cestu“. V jednom žalmu se totiž zpívá: „Sví-
tilnou mým nohám je tvé slovo, je světlem na mé stezce.“ 
Kněz se zeptá dětí, co všechno může člověku svítit na cestu: 

svíčka, lampa, baterka, mobil… Aby nám tyto věci mohly posvítit, musíme je správně 
použít. Svíci musíme zapálit, baterka nesmí mít vybitou baterii… Tak i Boží slovo nám 
bude „svítit“, když ho budeme umět používat. A tomu se budeme tento advent trochu 
učit. Představíme naši adventní knihu Písma, která má pouze několik listů – na každý 
adventní týden jeden. Svíce na titulní straně je zatím bílá a zhasnutá, ale během adventu 
se nám pěkně vybarví a rozsvítí. 

Teď už ale knihu otevřeme a podíváme se, co v ní máme připraveno pro první ad-
ventní neděli. Na obrázku vidíme to, o čem mluví evangelium. Ježíš připomíná učed-
níkům, jak to bylo za časů Noema. V Noemově době lidé bezstarostně žili a netušili, že 
přijde potopa. Nedbali na Boží výzvy. Noe se však zachránil, protože Bohu uvěřil, po-
slechl ho a připravil se. Evangelium říká, že také my máme žít tak, abychom se kdykoliv 
mohli setkat s Pánem. Nevíme, kolik času nám k tomuto setkání zbývá, ale jak říká 
papež František, na Ježíše nelze čekat v sedě se založenýma rukama. 

Podnět pro 1. týden: Svíce, kterou si dnes odneseme, nám připomene větu z evangelia 
první adventní neděle. Každý večer si při modlitbě tuto větu znovu přečteme a zamys-
líme se: Co tím Pán chce říct právě mně? Jak využívám čas, který mám? (Starší si mohou 
přečíst celý úryvek nedělního evangelia.) 

2. neděle adventní - cyklus A 

evangelium: Mt 3,1-12 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! 

Podnět k promluvě: O čem jsme dnes slyšeli v evangeliu? 
Na obrázku vidíme Jana Křtitele, jak mluví ke svým poslu-
chačům. Jeho slova jsou však určena také nám: „Obraťte 
se!“ A dále: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.“ 
Evangelium popisuje, jak Jan Křtitel vypadal a čím se živil. 
Přestože to byl na pohled pěkný podivín, přicházelo k němu 
mnoho lidí, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a vyzná-
vali své hříchy. Jan kritizoval farizeje. To byli tehdy lidé, 
kteří nebyli upřímní – považovali se za „něco víc“ a nejed-
nali podle toho, co říkali. Jan připravil Pánu Ježíši cestu. Sám řekl: „Po mně přijde ten, 
který je mocnější než já.“ Také my bychom měli Ježíši připravit cestu, protože se chce 
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3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Chudým se hlásá 
radostná zvěst. 

 

Šířím radost? 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 

Josefe, neboj se! 

 

Chci to, co chce Bůh? 

narodit v našem srdci. Přemýšlejme, jak to uděláme. – „Není pravda, že jako křesťané 
obrácení nepotřebujeme. Stále potřebujeme obrácení!“ (papež František).  

Podnět pro 2. týden: Svíce, kterou si dnes odneseme, nám připomene jednu větu z evan-
gelia druhé adventní neděle. Každý večer si při modlitbě tuto větu znovu přečteme a za-
myslíme se: Co tím Pán chce říct právě mně? Je něco, co bych měl/a změnit, aby Pán 
mohl ke mně přijít? 

3. neděle adventní – cyklus A 

evangelium: Mt 11,2-11 

Chudým se hlásá radostná zvěst. 

Podnět k promluvě: Kněz/katecheta poukáže na to, že jsme 
rozsvítili třetí svíci na adventním věnci. Stejně tak by mělo 
být více světla a dobra v našich srdcích a v našem jednání. 

V evangeliu jsme slyšeli opět o Janu Křtiteli. Jan celým 
životem ukazoval na Ježíše. Nesnažil se strhnout pozornost 
na sebe, ale otevřeně řekl: „Já nejsem Mesiáš! Jan byl za 
svou důslednost a neohrožené jednání potrestán a skončil ve 
vězení – vidíme to na obrázku dnešní neděle. Když Jan sly-
šel o Ježíšových velkých činech, poslal k němu své učedníky se vzkazem: „Jsi ten, který 
má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš mu neodpověděl přímo „Já jsem Mesiáš“, ale 
vzkázal mu: „Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 
vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst.“ To byla slova Izaiáše, kterými tento prorok 
předpověděl Mesiáše. Tak Jan pochopil, kdo je Ježíš. Poznal to podle jeho skutků. – Nás 
křesťany lidé také poznají podle skutků. Tato neděle se nazývá „radostná“, proto se 
budeme snažit šířit radost. – Papež František říká: „Křesťan bez radosti není křesťan.“ 

Podnět pro 3. týden: Svíce nám připomene větu z evangelia třetí adventní neděle. Každý 
večer si při modlitbě tuto větu znovu přečteme a zamyslíme se: Šířím radost také já? 

4. neděle adventní – cyklus A 

evangelium: Mt 1,18-24 

Josefe, synu Davidův, neboj se! 

Podnět k promluvě: Kněz/katecheta poukáže na čtvrtou 
adventní svíci a připomene, že Ježíšovo narození je už velmi 
blízko. V dnešním evangeliu jsme slyšeli o Panně Marii a Jo-
sefovi. Oba měli obrovskou víru a důvěru v Boha. Maria 
uvěřila slovům anděla a souhlasila s tím, že se stane matkou 
Božího Syna. Josef také uvěřil tomu, co mu anděl řekl ve 
snu, a vzal Marii a Ježíše pod svou ochranu. Tak se mohl na-
plnit Boží plán a narodit se Spasitel světa. Evangelium Ježíše 
nazývá „Bohem s námi“. Znamená to, že Bůh se stal jedním 

z nás, je nám blízko, je s námi. Za to můžeme být vděčni Josefovi a Marii, kteří se 
spolehli na Boha. – „Strach nás uzavírá před Božím překvapením. Nemějte strach 
přitakat Bohu vší silou svého srdce“ (papež František). 
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NAROZENÍ PÁNĚ 

A Slovo se stalo tělem 
a přebývalo mezi námi. 

 

Podnět pro 4. týden: Svíce nám připomene jednu větu z evangelia čtvrté adventní ne-
děle. Každý večer si větu nebo celý úryvek znovu přečteme a zamyslíme se: Jaký úkol 
má asi Bůh pro mne? Nebojme se Bohu říct: Pane, věřím ti. Chci to, co chceš ty. 

Slavnost Narození Páně 

Obrátíme poslední list naší knihy a ukáže se obrázek naro-
zeného Ježíše. Janovo evangelium říká: „A Slovo se stalo 
tělem a přebývalo mezi námi.“ Ježíš Kristus, Boží Syn, se 
dnes narodil v Betlémě jako dítě. V jeho osobě se Bůh stal 
někým, kdo nám chce být blízko, kdo k nám mluví. Bůh nám 
dal sám sebe. Záleží na nás, jestli mu také my dáme sebe. 

Kněz/katecheta poděkuje dětem za jejich snahu poznávat 
Boží slovo a otevřít se mu. Boží slovo nám „posvítilo“ na 
cestu (svíce se rozzářila) a chce to dělat po celý náš život – 
když mu to dovolíme. 

Knihu, kterou děti během adventu vytvářely a na jejíž titulní 
straně vznikla mozaika svíce, mohou děti přinést v obětním průvodu při mši svaté. 

Téma Božího slova jako světla může být zahrnuto také do přímluv. Například: 

Pane, přinášíme ti tuto knihu a prosíme tě, pomoz nám, 
� abychom si každý den udělali chvilku pro naslouchání tvému slovu, 
� abychom lépe chápali poselství, které nám tvé slovo přináší, 
� abychom nebyli jen posluchači, ale dokázali tvé slovo uskutečňovat, 
� abychom v tvém slově hledali světlo pro každodenní život. 

 

Každý týden děti dostanou svíce – proužky. Proužek na okraji slepí lepidlem. Vznikne 
svíce, která stojí. Níže vidíte zmenšené svíce, ve skutečné velikosti jsou na našem webu. 

  
Svíce pro 1. týden Svíce pro 2. týden 

  
Svíce pro 3. týden Svíce pro 4. týden 
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