
 

 

1. Adventní neděle 

Pomůcky: hodiny, modlitba z 23. neděle v mezidobí. 

 

Slůvko 

Na úvod ukažte dětem hodiny.  

Kolik hodin ukazují hodiny? K čemu je vůbec dobré umět poznávat hodiny? Když jsem 

s kamarádem domluvený, že něco společně podnikneme, hlídám si čas. Předem se připravím, 

vezmu si batoh, kabelku, peněženku… Dokonce několikrát nervózně kontroluji hodinky. Je to 

tak? Když jsem menší a hodiny ještě nepoznám, zeptám se třeba rodičů, kolik je hodin.  

Čas nás učí na něco se připravit. Blíží se doba, která pro děti většinou trvá hodně 

dlouho, dospělí zase mají pocit, že uteče rychle. V té době se učíme čekat a je to také doba 

plná příprav. Víte někdo, jak se té době říká?  

Ano. Začíná advent, brzy budou Vánoce - oslava Ježíšova narození, jeho příchodu 

na tuto zem. Kdo z vás se těší na Vánoce? Na co se těšíte? Kdy budou Vánoce? Připravujete 

se nějak doma na Vánoce?  

Všechno, co jste řekli je skvělé, potřebné! Mám pro vás tip, aby advent byl opravdu 

adventem, a Vánoce Vánocemi - tedy časem radosti, lásky, těšení, časem, kdy myslíme 

na druhé.  

Už několikrát jsme si říkali, že když bude Ježíš na prvním místě, bude všechno ostatní 

na správném místě. Totéž platí o adventu a Vánocích. Dovolme Ježíši, aby byl v adventu 

na prvním místě, pak ho prožijeme v radosti a společně zažijeme úžasné Vánoce. 

Ukažte dětem modlitbu z druhé neděle (23. neděle 

v mezidobí). 

Na začátku školního roku jste dostali tuto modlitbu. 

Děkujeme v ní, že Ježíš s námi chce být každý den. Za to, že 

touží být součástí našeho života a prosíme, aby byl Ježíš na 

prvním místě v našem životě. Chci vás znovu pozvat k tomu, 

abychom se ji denně s důvěrou modlili.  

Pane, v adventu si připomínáme Tvůj příchod na zem. Tvé narození, křehkost malého 

miminka v jeslích. Prosím, dej, abych se na tento příchod uměl/a připravit a přijmout 

Tě do otevřeného a upřímného srdce, ve kterém najdeš místo. 

 

Bonus: 

Adventní aktivita ke stažení zde: https://www.katechetiolomouc.cz/news/adventni-

aktivita-2019/ 
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