
„PRAVÉ SVĚTLO“
adventní setkání dětí s propojením mše svaté
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Program vychází z metodiky „Advent“, kterou zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum v Hradci
Králové. Některé částli také upravit pro výuku náboženství.

Cíle:
1. Prohloubit a více proniknout do tradic a symbolů adventní doby, které děti znají a propojit tak jejich
význam se zkušenostmi vlastního život a s poselstvím Vánoc.
2. Společně objevovat, kdo je pro nás pravým světlem.
3. Setkat se při mši svaté s pravým světlem – s Ježíšem.

Pomůcky:
Bible, papíry, psací potřeby, Příloha č. 1 – Výklad k biblickému textu, 4 delší pruhy žluté látky. Další po-
můcky viz dále v metodice.

Program lze realizovat jak pro mladší (3.–5. třída), tak pro starší děti (6.–9. třída) nebo pro smíšené skupi-
ny.
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1. ÚVOD DO TÉMATU

Na úvod může proběhnout s dětmi nějaká aktivita na seznámení (pokud máme děti z různých skupinek)
nebo jen na uvolnění atmosféry.

Následně uvedeme děti do tématu:
Rozdělíme je na 2 skupinky (pokud máme smíšenou skupinku, tak na mladší a starší).

1. Skupinka (mladší děti): sepisují vše, co je napadne k adventu a k Vánocům.
2. Skupinka: najdou si v Bibli odkaz IZ 9,1 – první část („Lid, který chodí v  temnotách, uvidí velké světlo“)

K této citaci dostanou zároveň i výklad – viz Příloha č. 1 a zkusí v něm najít odpovědi na otázky:

1. Co je tou temnotou?
2. Jaké to bude světlo?
3. Co bude s osvobozeným lidem?

Následuje prezentace výsledků. Děti hledají společné prvky, objevují souvislost s tím, co znají o adven-
tu a Vánocích s tím, co se dozvěděli z biblického textu a jeho výkladu. Zamýšlejí se nad tím, co je tmou
pro lidi dnes, co nebo kdo pro ně může být světlem apod.

Poznámka:
Bude-li třeba, výklad k biblickému textu projděte s dětmi a vysvětlete, čemu děti nerozuměly.

Otevřenou Bibli na daném citátu dáme doprostřed, aby na ni každý viděl. Od ní do stran roztáhneme
4 žluté pruhy látky jako paprsky.

2. TRADICE

Rozdělíme děti do 4 skupinek. Každá dostane materiál k výše uvedenému světci či symbolu:

•  Sv.  Mikuláš:  červený  šátek,  namalovaná  mitra  příp.  vyrobená  z papíru,  váček  s penězi,  obrázek
sv. Mikuláše viz Příloha č. 2, komentář ke sv. Mikuláši viz Příloha č. 3.
• Sv. Barbora: bílý šátek, suchá větvička, usušené květy, obrázek sv. Barbory viz Příloha č. 2, komentář
ke sv. Barboře viz Příloha č. 3.
• Adventní kalendář „Nebeský Jeruzalém“: žlutý šátek, z papíru vytvořený Adventní kalendář tzv. Ne-
beský Jeruzalém (jedná se o větší papírovou korunu ve tvaru města, po stranách jsou otvírací okénka –
popis viz Příloha č. 4), svíčka, komentář k adventnímu kalendáři viz Příloha č. 3.
• Adventní věnec: zelený šátek, zelené větvičky jehličnanů na tvoření kruhu, v případě, že nejsou k dis-
pozici větvičky, může se použít již připravený adventní věnec (vyrobený nebo na obrázku), 4 svíčky, ko-
mentář viz Příloha č. 3.

Úkolem skupinek bude zpracovat jednu z tradic dle daného komentáře a ztvárnit ji pomocí materiálů
(šátky – červený, bílý, žlutý, zelený – mohou děti využít jako podklad pro tvoření dané scény). Takto vy-
tvořené obrazy si skupinky navzájem představí. Scény děti tvoří kolem Bible s paprsky.

Otázky a diskuze:
• Jmenujte vlastnosti Mikuláše, Barbory. Co potřebovali k tomu, aby se mohli zachovat tak, jak se za-
chovali?
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• Najdete, co mají tito svatí společné s adventním kalendářem „Nebeský Jeruzalém“ a s adventním věn-
cem?  (Světlo – světlo v adventním kalendáři, světlo na adventním věnci, svatí byli světlem pro druhé
lidi; Společenství – Mikuláš a Barbora byli křesťané, u adventního kalendáře se scházela rodina, kruh
u adventního věnce je symbolem společenství…)
• V čem nás mohou tyto tradice inspirovat

3. PROPOJENÍ S VÁNOCEMI

Znovu se vrátíme k biblickému textu Iz 9,1 a k jeho výkladu. Hledáme spojitosti a společné prvky s ad-
ventními tradicemi (Mikuláš – poznal temnotu mnohých lidí a snažil se jim pomoci, Barbora – uvěřila
v Ježíše Krista a poznala hodnoty křesťanství, za to položila svůj život, adventní kalendář je prozářen
světlem a spojuje rodinu, adventní věnec je o naději a přibývajícím světle).
Osvobození s temnoty a radost jsou spojeny s narozením syna a budoucího krále. V adventu postupně
přibývá světla a o Vánocích se rozhoří naplno, abychom si připomněli, že na svět přišel Ježíš, který se
stal světlem pro celý svět.
A my se teď s tímto světlem půjdeme setkat osobně ve mši svaté.

4. MŠE SVATÁ – NÁVRH

Mši můžeme slavit spolu s rodiči dětí a ostatními farníky.
Před začátkem mše rozdáme lidem svíčky. Doporučuje se, aby byla co nejvíce tma. Kněz přivítá účast-
níky a vysvětlí, proč začínáme tak netradičně. Dnes jsme se spolu s dětmi sešli, abychom si přiblížili ad-
vent, jeho hlubokou symboliku, která je provázána s poselstvím vánočních událostí a otevřeli se tak
společně k slavení Vánoc. Celým programem nás provázelo téma světla, o kterém hovoří Iz.

1. Kněz přečte biblický úryvek Iz 9,1: „Lid, který chodí ve tmách, uvidí veliké světlo.“
2. Jedno z dětí přečte, co je tmou člověka.
3. Kněz naváže: „Pojďme si teď společně prožít, co znamená, když světlo vstoupí do tmy.“

Kněz zapálí velkou svíci, nejlépe paškál. Vyzve všechny přítomné, aby si vzali své svíčky a postavili se
do „kruhu“.  Kněz  od  paškálu  zapálí  svíčku  a  světlo  předá  svému sousedovi.  Ten  předá  světlo  dál,
až všichni mají svíčky zapálené. Sledujeme, jak se prostor začal postupně prozařovat. (Rychlejší způsob:
světlo se může předávat oběma stranami. Pokud je více účastníků, zapalujeme světlo lidem v lavicích.)

1. Další z dětí přečte odpověďi na otázku: Jaké to bude světlo? Co bude s lidem?
2. Kněz dokončí: „Osvobození z temnoty a radost jsou spojeny s narozením syna a budoucího krále, jak
o tom dále píše Izajáš. Tím je Ježíš, který je největším světlem. A nyní se pojďme společně s tím pravým
světlem setkat ve mši svaté.“

Lidé mohou zhasnout svíčky, nebo se svíčky mohou zhasnout před prvním čtení.

Příloha č. 1

Výklad k Iz 9,11

Obraz temnoty vystihuje nejen úděl zajatců, ale i vládu modlářství a hříchu. Někteří ze zajatců bývali
oslepováni. Ale nebyla to jen temnota způsobená ztrátou zraku. Působily ji hrozné útrapy nuceného vy-
stěhování se, bída, usazení v cizí zemi, pohanské krajině, kde bylo stále nebezpečí ztráty víry i života.

1 BIČ, M.: „Výklady IV. ke Starému zákonu“; Karmelitánské nakladatelství 1998
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Temnota nejistoty, bídy a hladu svírala i pozůstalé v zemi. Tak obojí vlastně žili „v zemi šeré smrti“, v ne-
bezpečí zániku a záhuby. Zánik a záhuba jsou i důsledkem modlářství a hříchu.
A přece ani tento lid v temnotách a na prahu říše smrti není bez naděje. Prorok mu z Božího pověření
zvěstuje světlo, které uprostřed něho zazáří. Bude to světlo, které prosvítí každý kout, pronikne i do těch
nejtemnějších  zákoutí,  odstraní  nejen  temnoty bídy,  zotročení,  strachu,  zoufalství,  ale  i  tu  základní
temnotu modlářství, hříchu a smrti. Přinese známost Boží milosti a pravou svobodu všem, kteří se tomu
světlu vydají. Osvobozený lid se bude velice radovat a veselit jako o žních, když pole vydá bohatou úro-
du, nebo jako když se bojovníci vracejí z vítězného tažení a dělí se o kořist. Vždyť moc nepřátel nad li-
dem bude zlomena podivuhodným zásahem Hospodina. Válečná výzbroj i výstroj bude zničena. Bude
nastolena vláda pokoje.

Příloha č. 2
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Příloha č. 3

Příběh sv. Mikuláše:
Mikuláš pocházel z Malé Asie, z míst dnešního Turecka. To byla křesťanská oblast a Mikulášova rodina
byla křesťanská a také bohatá. Když zemřeli Mikulášovi rodiče, zdědil po nich velký majetek. Přemýšlel,
jak by s ním mohl pomoci mnoha chudým lidem, se kterými se setkával. Dělal to různými způsoby. Zná-
má je legenda, jak zachránil tři děvčata před prostitucí v nevěstinci. Dozvěděl se, že jeden z bohatých
mužů jeho města Myry zkrachoval a nevěděl, jak uživit své tři krásné dcery. Proto je chtěl poslat do ne-
věstince, aby si svou krásou vydělaly na věno. Mikuláš se o tom dozvěděl, zabalil zlaté mince do šátku
a tajně je vhodil otevřeným oknem do domu děvčat.

Příběh sv. Barbory:
Barbora byla mladá dívka z bohaté římské rodiny. Pravděpodobně není historickou postavou, ale příběh
podobný jejímu prožilo ve  2. – 3. století více dívek.
Hodnoty a životní ideály tehdejší bohaté římské společnosti byly velmi podobné naší době. Lidé vyhle-
dávali přepych a zábavu. Docházelo k mnoha násilnostem. Barbora byla dívkou plnou ideálů a nechtěla
žít prázdným nesmyslným životem. Poznala křesťany, kteří v té době již v římské říši žili, ale scházeli se
tajně, neboť někteří z císařů je krutě pronásledovali. Barboru jejich život a myšlení oslovily, zvláště ideál
rovnosti všech lidí před Bohem a vzájemné vztahy křesťanů jako bratrů a sester.
Barbořin otec se však křesťanů bál a svoji dceru žárlivě střežil. Dal jí vystavět věž, kde ji obklopil přepy-
chem a zakazoval jí  vycházet mezi  lidi.  Když našel kříž,  znamení křesťanů,  který si  Barbora nechala
ve svém příbytku udělat, rozčílil se, dceru nejprve přemlouval, pak trestal, nakonec vydal soudu, a když
se nechtěla svých ideálů vzdát, sám ji vlastnoručně popravil.
Když odváděli Barboru pro její víru do žaláře, zachytily se podle legendy šaty o keř a jedna větvička
na nich zůstala. Po její mučednické smrti rozkvetly na suché větvičce bílé květy. Ty jsou symbolem sta-
tečnosti a čistého láskyplného srdce sv. Barbory.

Nebeský Jeruzalém:
Naše prababičky a pradědové znali adventní kalendáře, kterým říkali „Nebeský Jeruzalém“. Ten nebyl
naplněn sladkostmi, ale světlem. Jednalo se o větší jakoby papírovou korunu ve tvaru města. Vrcholky
koruny tvořily věže města. Jeruzalém bylo hlavním městem Izraele a podle náboženské tradice Židů
v něm na pahorku Sión přebýval sám Bůh. Proto Židé nazývali Jeruzalém „Boží město“. Psali o něm,
že až přijde Mesiáš, bude v Jeruzalémě vládnout láska, mír a radost.
Okénka kalendáře se otevírala postupně, vždy večer,  když se sešla rodina po dni  naplněném prací.
Uvnitř kalendáře svítila svíčka a díky jejímu světlu vrhal kalendář stín na stěny místnosti, takže se celá
rodina jakoby ocitla v nebeském Jeruzalémě. Čím více se blížily Vánoce, tím bylo světlo jasnější, neboť
okének bylo otevřeno stále více.

Adventní věnec:
TVAR KRUHU – kruh nemá ani začátek, ani konec, proto je symbolem Boha, který je věčný, bez začátku
i bez konce. Kruh je také symbolem rovnosti, může nám připomínat, že nás, lidi, něco spojuje, že patří-
me k sobě a tvoříme společenství.
BARVA VĚNCE – ZELENÁ – ze zelených větví jehličnanů. Tyto větve jsou stále zelené – živé. Symbolizují
Krista, který pro nás zemřel a vstal z mrtvých a nikdy už nezemře. Zelená barva je barvou života a také
naděje.
SVĚTLO – světla na adventním věnci přibývá, čím více se blíží Vánoce. To nám připomíná, že o Vánocích
budeme slavit narození Světla světa. Na adventním věnci máme čtyři svíčky, protože máme čtyři ad-
ventní neděle. Světlo je také symbolem lásky, kamarádství nebo přátelství mezi lidmi.
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Příloha č. 4

Adventní kalendář:2
V době, kdy se adventní kalendáře nekupovaly v obchodech, si je děti vyráběly samy. Měl vzhled města
Jeruzaléma (ve tvaru královské koruny) a tak se také jmenoval. Děti vzaly pruh pevnějšího papíru a na-
kreslily na něj siluetu města (kostelní věže, domy, brány…). Na budovy pak nakreslily různě velká okna.
Těch bylo tolik, kolik dnů měl advent toho roku. Děti obstřihly siluetu města a pak všechna okna zčásti
prostřihly tak, aby se dala otevírat. Okna bylo možné zezadu podlepit barevným celofánem. Dále se
pruh papíru zatočil do podoby válce a jeho konce se slepily. Tím byl Jeruzalém připraven. Navečer byla
do středu Jeruzaléma postavena nízká svíčka, která se rozsvítila.

2  https://www.manzelstvi.cz/podstata-manzelstvi/manzelska-spiritualita/mate-doma-adventni-kalendar.html
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