1. Adventní neděle
Pomůcky: kartička č. 14, psací potřeby, evangelium-14.

Slůvko
Podívejte se s dětmi na ručičkové hodiny a pobavte se s dětmi o tom, kolik hodin ukazují, k čemu
jsou nám hodiny vůbec dobré, proč je důležité vědět, 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. Je to doba, ve které se učíme čekat, je to také
doba plná příprav. Jak se této době říká? (Advent.)
Začíná advent, brzy budou Vánoce - oslava Ježíšova narození, jeho příchodu na tuto
zem. Společně se pobavte o tom, na co se každý z vás těší na Vánoce. Kdy vlastně budou Vánoce?
Advent a Vánoce jsou časem radosti, lásky, těšení se. Časem, kdy myslíme na druhé.
Jak ale můžeme společně prožít opravdový advent a pak i Vánoce?
Už víckrát jsme si říkali, že když bude Ježíš na prvním místě, bude všechno ostatní
na správném místě. Totéž platí o adventu a Vánocích. Společně se během adventu vrátíme
k modlitbě, kterou jsme se už několikrát modlili a zkusíme se ji společně modlit během
adventu. Dovolíme tedy Ježíši, aby byl zvlášť v adventu na prvním místě, abychom tak advent
prožili v radosti a abychom společně zažili úžasné Vánoce.
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.

Práce se zadní stranou kartičky
Zadní strana kartičky dětem nabízí „adventní kalendář v malém.“ Děti mají možnost
připravit se na Ježíšovo narození všímáním si toho, za co můžou být každý den adventu vděčni
a postupně si jednotlivá políčka s označením konkrétních dnů vybarvit. Můžete se také vrátit
k materiálu „naše vděčnosti,“ který naleznete jako přílohu k 28. neděli v mezidobí a dále
si ji zpracovat dle libosti.

Podněty k adventu
K minulé neděli jsme vám nabídli podněty pro adventní čas. Spolu s dětmi si můžete
připravit
vlastní
adventní
kalendář.
Inspiraci
naleznete
např.
zde:
https://blog.prodeti.cz/clanek/vyrobte-pro-deti-adventni-kalendar. Pokud máte doma náš
adventní kalendář, můžete do jednotlivých přihrádek vložit jednotlivé kartičky a společně tak
prožít dobu adventní.

Využít můžete také Adventní aktivitu AA+, která je rozšířením toho, čím jsme skrze
jednotlivé neděle procházeli. Metodiku a podklady naleznete ke stažení zde:
https://www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele/

