
Aktivita je připravena pro rok 2021, je možné ji ale použít i kterýkoli jiný 

advent. 
 

Tato aktivita má za cíl provést celou farnost společně adventem. Je možné 

ji pojmout jako aktivitu s úkoly, které plní každý farník každý den doma sám a 

splnění úkolu stvrdí při nedělní mši svaté (nebo na Štědrý den) přinesením 

vystřiženého kolečka s obrázkem (více informací je v samostatných souborech, 

které popisují aktivity pro děti a dospělé). Druhou možností, jak aktivitu ve 

farnosti pojmout, je pouze společně při mši svaté v neděli (event. při rorátech) 

zaplňovat níže popsanou instalaci před oltářem vystřiženými srdíčky. 

 

Aktivita je tématicky propojena s kartičkami k nedělním evangeliím a také 

s adventními kalendáři. Lze ji ale použít zcela samostatně. Jejím tématem je Péče 

o stvoření se zaměřením na péči o vztahy (k Bohu, k sobě a k druhým lidem).  

 

 Téma vztahů naznačují dvě siluety postav otočených k sobě a práci na 

vztazích obrázky či srdíčka, které jsou mezi tyto postavy připevňovány. 

 

Můžete si vybrat ze dvou variant realizace. 

 

Varianta A: pro farnosti, které realizují aktivitu v rodinách (s úkoly na týden) 

 

Varianta B: pro farnosti, které chtějí pouze animovat mši svatou (pouze 

připevňování srdíček „za účast“ 

  



Popis jednotlivých variant 
 

Varianta A: Pro farnosti, které realizují aktivitu v rodinách (s úkoly na týden) 

 

Každou neděli adventní dostanou farníci k dispozici kartu, na které budou 

mít pokyny k následujícímu týdnu. K dispozici je zvlášť verze pro děti a zvlášť pro 

dospělé. Po celý týden pak každý den plní drobný úkol. Před následující nedělí 

vystřihnou obrázek v pravém dolní rohu, přinesou ho na mši svatou a připevní 

ho kancelářskou svorkou na provázek mezi dvěma postavami. 

 Připevňování může probíhat buď přede mší svatou, po ní nebo po obětním 

průvodu. Záleží na tom, jaké jsou Vaše preference, jak velká je farnost a kolik lidí 

aktivitu plní. 

 Obrázky z karty, kterou farníci obdrželi 4. neděli adventní, se připevňují na 

Boží hod vánoční (25. prosince). Mezi 1. a 2. nedělí adventní ještě zůstává šňůra 

prázdná. 

 

K dispozici jsou dvě sada karet pro dospělé a jedna sada pro děti. 

 

● sada č. 1 (modrá, modlitební): určena pro dospělé, obsahuje podněty pro 

každodenní modlitbu 

● sada č. 2 (růžová, akční): pro mladé dospělé a mládež, obsahuje úkoly 

● sada č. 3 (žlutá): pro děti, obsahuje úkoly a malování obrázků 

 

Karty je nejlepší vytisknout barevně a na tvrdý papír, ale pokud nemáte 

tuto možnost, klidně mohou být i černobílé na měkkém papíře. Pak jen dejte 

pozor, aby se aktivity nepomíchaly. 

 

 

Varianta B: Pro farnosti, které chtějí pouze animovat mši svatou 

  

V tomto případě se na šňůru připevňují srdíčka, které jsou připraveny v 

ošatce. Je možné je rozdávat již při vstupu do kostela, před obětním průvodem, 

nebo je nechat ležet v ošatce před oltářem s tím, že každý si ho vezme a rovnou 

připevní na provázek. 



Srdíčka se připevňují už od 1. neděle adventní (tedy o týden dříve než u 

varianty A). 

 

Obě varianty lze mezi sebou zkombinovat v případě, že farnost chce aktivitu 

využívat i v rámci rorátů. V takovém případě se mohou o nedělích (a na Boží hod 

vánoční) připevňovat obrázky a na rorátech srdíčka. 

 

 

Inspirace k úvodu 

 
(Text sloužící jako inspirace pro kněze či katechetu, kteří budou 1. neděli 

adventní aktivitu uvádět) 

 

Člověk je vztahová bytost. Každý z nás prožívá různé formy vztahů: K Bohu, 

k lidem okolo sebe, k sobě. Advent je dobou, která nás vyzývá k tomu, abychom 

se snažili stát lepšími lidmi a připravovali se tak na příchod narozeného Ježíše. 

Pojďme se společně stávat lepšími skrze snahu o proměnu našich vztahů. Každý 

týden bude pro každého z nás k dispozici karta, která nám nabídne drobnou 

aktivitu, která nám může pomoct udělat alespoň malinký krok ke zlepšení našich 

vztahů. Každá karta obsahuje v pravém horním rohu obrázek, ten vždy 

vystřihněte, přineste v neděli na mši svatou a připevněte… (doplňte podle toho, 

jak jste se rozhodli zrealizovat). 

 

 

Výroba instalace před oltář v kostele 

(shodná pro obě varianty) 
 

Pomůcky: 

● velká nástěnka z polystyrenu nebo jiného vhodného materiálu s poměrem 

stran cca 3:2 (tak, aby se na šířku vešla pod oltář ve Vašem kostele) 

● balicí papír 

● tempera (můžete namíchat barvu připomínající lidskou kůži nebo použít 

černou či v podstatě jakoukoli jinou, kterou máte k dispozici, a bude dobře 

vidět) 



● hřebíčky, napínáčky nebo špendlíky 

● jutový nebo jiný provázek 

● nůžky 

● kancelářské svorky 

● 1-2 ošatky nebo krabičky pro uložení přichystaných kancelářských svorek 

a srdíček 

 

Postup: 

Z balicího papíru odstřihneme kus tak velký, aby zakryl celou nástěnku. Na 

levý a pravý okraj papíru namalujeme temperou jednoduchou siluetu postavy. 

Zde záleží na Vaší výtvarné zdatnosti, nemusí jít o nic složitého, klidně to můžou 

být postavy třeba tak jednoduché, jako jsou vyobrazeny ve vzoru v příloze. 

Jediným kritériem je, že postavy by měly být otočené směrem k sobě (to lze 

naznačit například rukama lehce nataženýma k sobě. 

 Až obrázek uschne, připevníme ho na nástěnku. Vedle postav na každé 

straně zapícháme několik hřebíčků, napínáčků nebo špendlíků. Mohou být v 

jedné svislé linii, ale také nemusí. Jejich počet odhadneme podle velikosti 

farnosti tak, aby se na šňůrku, kterou mezi nimi napneme, vešla všechna srdíčka, 

které na ni budou postupně navěšena. Následně mezi ně napneme provázek tím 

způsobem, že začneme v jednom rohu na libovolné straně, následně jej 

natáhneme k hřebíčku, napínáčku či špendlíku naproti a od něj budete 

postupovat k tomu, který je na první straně hned pod tím, na kterém jste 

začínali. Takto budete postupovat dál, až skončíte v některém z rohů na druhé 

straně nástěnky. 

 Provázek může být v podstatě jakýkoli, nemusí jít o jutový. Měl by být ale 

dost tlustý na to, aby byl při přiblížení se k nástěnce dobře vidět a bylo na něj tak 

možné pohodlně připevňovat obrázky či srdíčka a dost pevný na to, aby se 

neroztrhl, kdyby za něj někdo zatahal. 

 Pod nástěnku připravíme ošatku s kancelářskými svorkami, jejich počet 

opět odhadneme tak, aby jich byl dostatek pro všechny, kdo budou připevňovat 

srdíčka nebo obrázky. 

 Pokud byla zvolena varianta B, je třeba do druhé ošatky ještě připravit 

srdíčka, která budou při mších svatých na provázek připevňována. Ta jsou 

připravena v přílohách ve dvou variantách: pro tisk na červený papír (varianta s 

obrysem) nebo tisk na bílý papír (varianta červených srdíček). Můžeme je 



vytisknout i na více druhů barevných papírů, vytvořit tak barevný mix a aktivitu 

tím vizuálně oživit. Předloha pro instalaci je v příloze. 

 


