
ADVENTNÍ CESTA SE SYMBOLY



Úvod:
Tato adventní aktivita je určena pro celou farnost – jak dětem, tak i dospělým, rodinám i společenstvím.
Je motivována některými křesťanskými symboly, které jsou naším společným dědictvím a mohou nám
pomoci k intenzivnějšímu prožívání adventu. Daný materiál nabízíme jako inspiraci pro hlubší prožívání
adventní doby. Můžete ho využít v plné míře, nebo si z něj vybrat to, co vás zaujme. Texty a myšlenky
přizpůsobte věku svých dětí. 

Program vychází z adventního kalendáře, který zpracovala sr. Siarda Trochtová pro Katechetické listy
v r. 2005

Přílohy:
Karta 1 – 1. adventní týden – Hvězda
Karta 2 – 2. adventní týden Ryba
Karta 3 – 3. adventní týden Holubice
Karta 4 – 4. adventní týden Srdce
Obrázky symbolů

Průběžná aktivita:
Na velký arch papíru namalujte velký strom. Během adventní doby (např. při společné modlitbě) na něj
můžete lepit symboly daného týdne viz Příloha Obrázky symbolů. 
Karty  s výzvami  si  můžete  uchovat  nejen  pro  dobu  adventní,  ale  můžete  ve  výzvách  pokračovat
i v dalších dnech, měsících…

Myšlenka nejen pro adventní dny:
Bůh chce, abychom všechno bohatství  života,  které jsme dostali,  rozvíjeli  a dali  do služeb druhým.
Jestliže se tě někdo zeptá, jak vypadá křesťan, bude krásné, když budeš moct pravdivě odpovědět:
"Podívej se na mě!"



1. adventní týden – HVĚZDA
Téma: 
KLANĚNÍ SE

Aktivita s dětmi:
Děti si namalují na papír hvězdu a napíší si k ní, co je napadne, když se řekne hvězda. Dospělí můžou
případně doplnit. (Tato aktivita by měla dětem pomoci pochopit, proč je Ježíš nazýván hvězdou.)
 

Biblický text:
Když  se  Ježíš  narodil  v  Betlémě  v  Judsku  za  času  krále  Heroda,  přišli  do  Jeruzaléma  mudrci
od východu a ptali  se:  „Kde je  ten narozený židovský  král?  Uviděli  jsme jeho hvězdu na východě,
a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal
všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich,  kde se má Mesiáš narodit.  Řekli  mu:
»V Betlémě  v  Judsku,  neboť  tak  je  psáno u  proroka:   'A  ty,  Betléme'  v  judské  zemi,  nejsi  vůbec
'nejmenší  mezi  judskými předními  městy,  protože z  tebe vyjde vládce,  který  bude panovat  mému
izraelskému lidu.'… Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla
před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Jakmile uviděli  hvězdu,  zaradovali  se  nevýslovnou radostí.  Vstoupili  do domu a spatřili  dítě  s jeho
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu.
(Celý text – Mt 2,1-11)

Komentář:
Pohanští mudrci jsou pro nás symbolem lidí, kteří mají upřímnou touhu hledat a sklonit se před tím,
kdo může touhu jejich srdce naplnit, kdo jim přináší radostnou zvěst. Ta je určena všem národům bez
rozdílu. 

Výklad symbolu: Hvězda
Hvězdy  svítící  na  tmavé  obloze  bývají  symbolem  duchovního  světla,  které  proniká  temnoty.
V křesťanské symbolice se často setkáváme s tímto symbolem. Ve 4. knize Mojžíšově (24,17) čteme:
"Hvězda  vzejde  z  Jakuba  a  žezlo  vyjde  z  Izraele."  Toto  záhadné  proroctví  oznamovalo,  že  jeden
z potomků patriarchových bude králem.  V prvním století  před Kristem se interpretovalo toto slovo
o Mesiáši. Hvězda, jež vedla mudrce od východu, byla důkazem, že Ježíš je slíbený Mesiáš.  Ona také
potvrzovala, že ten, který se narodil v Betlémě, je "hvězdou Jakubovou" podle dávných proroctví.

Výzvy:
1. Zvěte Ježíše každý den do všeho, co děláte.
2. Napište, co byste řekli Ježíši, kdybyste u něho mohli být s mudrci. Můžete se navzájem podělit o své
myšlenky.
3. Popovídejte si o tom, co můžete jako rodina (společenství) nabídnout Ježíši? Zkuste vymyslet návrh
a zrealizujte ho.
4. V modlitbě poděkujte Bohu za to, že poslal na zem svého Syna. Poproste o vytrvalost jít za ním.



2. adventní týden – RYBA
Téma: 
SVĚDECTVÍ

Biblický text:
Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři.
Ježíš  jim řekl:  „Pojďte  za  mnou,  a  udělám  z  vás  rybáře  lidí!“  Ihned  nechali  sítě  a  následovali  ho.
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě;
a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. (MK 1,16–20)

Komentář:
Každého z nás křesťanů volá Ježíš Kristus,  náš Spasitel,  abychom se stali  "rybáři  lidí".  Znamená to
přitahovat  druhé lidi  slovem i  životem k Bohu.  Pomoci  jim vyjít  na  moře tohoto světa a  dostat  se
do loďky církve. 

Výklad symbolu: Ryba 
Ve starokřesťanské ikonografii se objevuje symbol ryby velmi brzy. První použití mělo pravděpodobně
vztah ke křtu vodou.  Kristus,  který  byl  pokřtěn ve vodě,  je  zobrazován velkou rybou a ti,  kdo byli
pokřtěni, jako rybičky, které byly také podle vzoru velké ryby pokřtěné.
U křesťanů byla ryba vždy symbolem Krista také díky akrostichonu řeckého slova ichthys. Počáteční
písmena řeckých slov Iesos Christos Theoy Hyios Soter – Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel tvoří řecké
slovo ichthys, což znamená ryba.

Výzvy:
1.  Vyberte  si  jednu  z následujících  vět.  Přemýšlejte,  jakým  způsobem  byste  ji  mohli  konkrétně
zrealizovat:

Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví...
Jenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím...
Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš naučit milovat...
Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš zasévat jednotu...
Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být oporou...
Jenom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat ostatním...
Jenom Bůh je světlo, ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích...
Jenom Bůh je život, ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít...
Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné, ale ty můžeš udělat to, co je možné...
Jenom Bůh sám sobě stačí, ale rád spoléhá na tebe!

2. Popovídejte si o tom, jak svědčíte o Bohu druhým lidem jako rodina (společenství).
3. Proste v tomto týdnu za odvahu „lovit“ druhé lidi pro Boha.

Pro děti:
Doprostřed papíru si děti namalují loďku a kolem ní rybičky. K rybičkám (nebo na ně) si mohou napsat
jména členů rodiny, svých kamarádů, známých, učitelů (záleží na tom, koho tam chtějí mít napsaného)
a každý den v tomto adventním týdnu se mohou za tyto lidi modlit. 



3. adventní týden – HOLUBICE
Téma: 
JEDNOTA

Biblický text:
Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými
Kristovou krví. Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil v jedno a zboural přehradu, která
je  dělila,  když  na  svém  těle  zrušil  (příčinu)  nepřátelství,  která  (záležela)  v  Zákoně  s  jeho  příkazy
a ustanoveními. Tak vytvořil ve své osobě z těchto dvou (částí) jediného nového člověka, a tím zjednal
pokoj a křížem usmířil obě (strany) s Bohem v jednom těle, aby tak sám na sobě udělal konec onomu
nepřátelství. (Ef 2,13–16)

Komentář:
Sv. Augustin říká o Duchu Svatém: “Duch Svatý je láska mezi Otcem a Synem”. A my jsme do tohoto
neustálého proudění  lásky mezi  Otcem a Synem pozváni.  Duch svatý nás nepřestává povzbuzovat
k hlásání evangelia,  dává nám odvahu svědčit o Ježíšově zmrtvýchvstání a o spáse nabízené všem
lidem.

Výklad symbolu: Holubice
Holubička je pro svůj prostý a mírný vzhled a bílou barvu symbolem prostoty a čistoty, ale především
Ducha svatého, jenž se v této podobě zjevil u Jordánu při Kristově křtu (Mt 3,16; Mr 1,10). Právě toto
zjevení ovlivnilo celé křesťanské umění; proto vidíme holubičku nejen na obrazech křtu Páně, ale např.
i na obrazech zvěstování Páně. Holubice se často vznáší nad kazatelnou nebo zdobí ambón, protože
Bůh nás učí pravdě skrze Ducha svatého. Stejně ji můžeme najít i na nádobkách na svaté oleje, protože
ty jsou skrze svátosti (křtu, biřmování a pomazání nemocných) nositeli síly a milosti Ducha svatého.

Výzvy:
1. Ježíš říká, že strom se pozná po ovoci, které přináší. Návod nám dává apoštol Pavel: “Ovoce Božího
Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.” (Gal 5,16–
17)
Vyberte si jako rodina (společenství) jedno ovoce Ducha svatého z následující nabídky, na kterém se
domluvíte: TRPĚLIVOST, LASKAVOST, SEBEOVLÁDÁNÍ
Každý den se v něm zkuste cvičit, aby se toto ovoce stalo ve vaší rodině (společenství) „zralejším“.
2. Vymyslete a nakreslete znak své rodiny (společenství) – co vás vyjadřuje, čím žijete, o co se snažíte,
jak jednáte apod. Můžete si o tom více popovídat, možná přijdete na to, co vám chybí, nebo co by se
dalo změnit apod.
3. Popovídejte si o tom, jak řešíte konflikty. Jak by to mělo správně být?
4. Proste v modlitbě za odvahu odpustit.
5. Modlete se v tomto týdnu za ty, kteří vám někdy ublížili. 



4. adventní týden – SRDCE
Téma: 
LÁSKA

Motivační aktivita:
Vzpomeňte si na co nejvíce přísloví a výroků o srdci (např. Co na srdci, to na jazyku, Má srdce na dlani,
Má srdce na správném místě, Je to jeho srdeční záležitost atd.). Napište si je na papír a přemýšlejte,
co vyjadřují. Poté si s dětmi můžete zahrát pantomimu – každý si vybere jedno z přísloví, ztvární ho jako
pantomimu a ostatní hádají, o jaké přísloví se jedná.

Čeho je srdce symbolem?

Biblický text:
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný." (Jan 3,16) 

Výklad symbolu: Srdce
V Písmu sv. se nachází slovo "srdce" více než 370x. U člověka označuje jeho celkový charakter. Jeho
pravá podstata nespočívá v jeho zevnějšku, kráse, či síle, ale v jeho nitru, v jeho srdci. "Člověk se dívá
na to, co má před očima, Hospodin však hledí do srdce." (1Sam 16,7) Kdo žije podle Božích přikázání,
může zvolat jako Anna: "Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina." (1Sam 2,1). Slova: "Odstraním z vašeho
těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa" (Ez 36,26) označují obrazně změnu smýšlení. Protože
srdce je výchozím bodem veškerého lidského cítění, myšlení a jednání, chce Bůh vepsat své zákony
do srdcí lidí (Žid 8,10; Jan 16,6). Boha máme milovat "celým srdcem" (Mk 12,30; 22,37). Apoštol Pavel
mluví o "lásce z čistého srdce. (1Tim 1,5). Proto se srdce stalo všeobecně symbolem lásky. Probodené,
trním ovinuté Ježíšovo srdce symbolizuje jeho bezmeznou lásku ke každému člověku.

Výzvy:

1. Každý den tohoto týdne si vyberte někoho ze své rodiny, nebo z přátel a zkuste si uvědomit jeho
dobré vlastnosti. Poděkujte Pánu Ježíši v modlitbě za tuto osobu.
2.  Máte ve svém životě někoho, s kým je těžké vyjít? Prožíváte nějaký vztah, který je pro vás velmi
náročný? Přemýšlejte, co by se s tím dalo dělat.
3. Vytvořte si společně z papíru velké srdce a v prvním kroku napište do něj ty, které tam chcete mít –
své příbuzné, známé, kamarády… Ve druhém kroku zkuste do srdce připsat i  ty,  se kterými zrovna
nemáte dobrý vztah, jste rozhádaní,  je vám někdo nesympatický atd.  Společně se pak za všechny,
které máte ve svém srdci, pomodlete.


