
Postup:
Prezentaci adventního projektu ve farnosti na začátku adventu je dobré začít vyprávě-
ním o ovečkách. Je o nich někde v Písmu svatém řeč? („Moje ovce slyší můj hlas“ –
Jan 10,27; „Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne“ – Jan 10,14; „Bylo 
mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře“ – Mk 6,34; „Posílám vás jako ovce 
mezi vlky“ – Mt 10,16… a mnohá další místa).
Je dobré zeptat se dětí, zda viděly živou ovečku nebo ji má někdo dokonce doma. Uve-
deme cíl snažení a postup. Je možno použít také příběh o černé ovci, který najdete na 
<http://www.biskupstvi.cz/kc>, nebo si o něj můžete napsat.

1. varianta – jednoduchá:

Při návštěvě nedělní mše svaté nebo mše svaté pro děti dostane každé dítě jednu papí-
rovou ovečku, kterou umístí na určené místo. Děti si mohou vzít ovečku domů, kde ji 
vymalují a ze zadní strany podepíší. Po týdnu ji přinesou na mši svatou a odnesou si 
ovečku novou. Na ovečku mohou děti též psát, o co se celý týden snažily. Ovečky se 
tak před očima farnosti budou rozrůstat ve velké stádo.

2. varianta – na doma (spolupracující s rodiči):

Děti obdrží každý adventní týden (při nedělní či „dětské“ mši svaté, příp. v hodinách 
náboženství) jednu papírovou ovečku (případně sedm – na každý den v týdnu jednu). 
Děti si mohou samy nebo ve spolupráci s rodiči (či katechet(k)ou) stanovit konkrétní 
úkol, o který se budou po celý týden snažit. Rodiče nejlépe znají své děti a jejich mož-
nosti, a tak se stanovením úkolu dětem pomohou. Úkoly by neměly být ani náročné, ani 
příliš snadné. Mohou však souviset s vlastnostmi oveček:

– mírnost (umět se ovládat, nehněvat se, nevyprovokovávat hádky, usmiřovat se
s druhými);

– trpělivost (vydržet nějakou těžkost; nenechat se odradit, když mi něco nejde podle 
mých představ; nevztekat se, když něco nedostanu hned);

– poslušnost (poslouchat, co rodiče a učitelé říkají, a jednat podle toho; být ochotní 
plnit to, o co nás druzí žádají v dobré věci, apod.). 

Po večerní modlitbě v rodině si dítě postavičku ovečky může vybarvit a napsat na ni 
datum příslušného dne. (Na zadní stranu lze heslovitě zapsat, o jaký skutek šlo.) Důle-
žitá je pomoc rodičů při hodnocení snahy jejich dětí. Pak si ovečku dítě položí či při-
pevní na předem připravené místo doma. Na konci adventu bude u domácího betléma 
připraveno velké stádo ovcí.

Ovečky nemusí být pouze aktivitou dětí. Pokud se do této přípravy zapojí i dospělí, 
může to být jen obrazem, že všichni společně patříme do „jednoho stáda“, do jednoho 
„ovčína“, který vede jeden Pastýř, Pán Ježíš.

Vydává Katechetické centrum Biskupství brněnského jako adventní přílohu
Katechetického věstníku č. 4/2007-08, listopad 2007.

Tento text a obrázky oveček v elektronické podobě najdete také na našich stránkách: 
<http://www.biskupstvi.cz/kc>

POJĎME DO BETLÉMA
Náměty pro adventní dobu 2007

Už po mnoho staletí patří k symbolům vánočních svátků betlém. Ten tvoří tři základní 
postavy – Josef s Marií a dítětem Ježíšem. V Písmu svatém máme zprávy také o dalších 
postavách – anděl, pastýři a mudrci od východu. Lidová tvořivost však betlémy oboha-
tila o mnoho dalších postav, které mohou představovat konkrétní živé či historické 
osoby nebo také zvířata. Pro letošní adventní přípravu jsme vybrali ovečku, která do 
betléma bezesporu patří, přestože v Písmu je zmiňována jen nepřímo (Lk 2,8).

Ovce jsou mírná a trpělivá zvířata, která se pro svou bílou srst a další vlastnosti stala 
symbolem čistoty a nevinnosti. Ovečka je také symbolem věřícího člověka. Stejně jako 
ovce patří ke svému stádu a je vedena pastýřem, tak také každý věřící člověk má vztah 
ke společenství církve a k dobrému Pastýři, kterým je Ježíš Kristus.

Cíl: Advent je obdobím příprav, a to nejen úklidu, pečení a shánění dárků pod vánoční 
stromeček. Abychom se mohli o Vánocích radovat z oslavy Ježíšova narození, musíme 
na to připravit také naše nitro, např. konáním dobrých skutků, modlitbou a sebezápo-
rem. Kdo se chce poklonit Ježíši v Betlémě, snaží se k němu přijít s čistým srdcem. 
Viditelným znamením těchto snah každého bude v letošním adventu papírová ovečka. 
Z mnoha oveček tak vznikne velké stádo, které se společně s pastýři stane součástí 
betléma (ve farním kostele nebo v rodině doma). Každá ovečka bude znamenat nějakou 
naši snahu a také to, že chceme patřit k Dobrému pastýři – Pánu Ježíši.

Způsob provedení:

Před začátkem adventní doby si připravíme prostor pro ovečky, kterých bude postupně 
přibývat (podle počtu zapojených dětí). Nabízí se několik způsobů, jak ovečky umísťo-
vat. Například:

– nástěnka – potáhneme ji zelenou látkou nebo krepovým papírem a na ni budeme 
postupně ovečky připichovat či lepit;

– polystyrenový podklad (plochý nebo ve tvaru kopce či zvlněné krajiny) – též ho 
barevně potáhneme a do něj budeme zapichovat papírové ovečky, na něž předem 
pevně nalepíme zezadu párátko či seříznutou špejli;

– pískový podklad, který na začátku adventu připomene judskou poušť a s přibý-
vajícími dny se zazelená (např. krepák); ovečky na špejli zapichujeme do písku 
nebo je na něj stavíme (viz obrázek dole);

– šňůra – ovečky na ni postupně připevňujeme (např. izolepou), takže vznikne 
dlouhý řetěz oveček, který ozdobí stromek nebo bude upevněn kolem betléma;

– a další možné způsoby, které vás napadnou ve vašich podmínkách. 

Pro ty, kteří se budou účastnit adventní přípravy, nakopírujeme na měkký či tvrdý papír 
potřebné množství oveček, které jsou na druhé straně tohoto listu. 

Pro případ zapichování do podkladu připravíme izolepu, lepidlo, 
párátka či seříznuté špejle. Ovečky však můžeme stavět i vodorovně 
(na zem, doma na poličku či na stůl), pokud je vystřižené nalepíme 
na přehnutý tvrdý papír – viz obrázek vpravo.



T
yt

o 
a 

da
lš

í o
br

áz
ky

 o
ve

če
k 

na
le

zn
et

e 
v 

el
ek

tr
on

ic
ké

 p
od

ob
ě 

na
 n

aš
ic

h 
st

rá
nk

ác
h:

 <
h

tt
p

:/
/w

w
w

.b
is

k
u

p
s

tv
i.

c
z

/k
c

>
 


