Pro dobu adventní nabízíme adventní aktivitu (AA+), která má být pomocníkem
k lepšímu prožití adventu, a tím i Vánoc ve farnostech a rodinách.

Adventní aktivita (proto AA) rozšiřuje metodiku ke kartičkám na neděle (proto +).
Je použitelná jak pro ty, kdo s kartičkami pracují, tak pro ty, kdo metodiku k nim nevyužívají
nebo kartičky vůbec nemají. Děti budou dostávat o adventních nedělích lístečky s výzvami
na jednotlivé dny v týdnu. Advent je vždy příležitost udělat něco navíc - můžu se stát darem
pro své okolí (proto + také jako znamení požehnání, oběti a lásky). AA je také označením
pro tužkovou baterii. Ta je na doprovodném plakátu k adventní aktivitě, který lze umístit
v kostele nebo vyvěsit si někde doma. S blížícími Vánocemi se bude „baterie“ postupně nabíjet
dolepováním jednotlivých „indikátorů nabití baterie“ v podobě kartiček.

Informace úvodem
Nabízíme vám dvě verze pro tisk - formát A2 nebo A3. Vyberte si tu, která vám nejvíce
vyhovuje . Instrukce pro tisk naleznete v závorkách u jednotlivých příloh.
Modlitby ze zadních stran lístečků můžete zahrnout do společných večerních modliteb
u adventního věnce a dále je konkretizovat. Před nebo po modlitbě se můžete pobavit o tom,
proč je dobré se za danou věc modlit, proč je to důležité, co celý den prožíváte, co se vám daří,
nedaří… a to vše zahrnout do společné modlitby.
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1. Neděle adventní
Pomůcky: příloha č. 0 Plakát baterie, příloha č. 1 Kartičky k nalepení na plakát, příloha
č. 2 lístečky pro děti.
Vysvětlení pro děti: Začíná advent, brzy budou Vánoce - oslava Ježíšova narození, jeho
příchodu na tuto zem. Tam, kde má Ježíš místo, které mu patří, tam bude i všechno
ostatní na správném místě. Totéž platí o adventu a Vánocích. Když dovolíme Ježíši, aby
byl v adventu na prvním místě, pak ho prožijeme v radosti a společně zažijeme úžasné
Vánoce. Pomoci nám v tom může i adventní aktivita. (Možnost vysvětlit na základě výše
uvedeného, proč je na plakátku baterie). V neděli si vždy rozdáme lístečky s výzvami.
Tento týden se budeme v jednotlivé dny modlit o Ježíšův příchod do některých oblastí
našeho života. Jednotlivé oblasti jsou předtištěny na lístku i s modlitbou, kterou k tomu
můžeme použít nebo si vymyslet vlastní. Např. dnes se rozhodnu, že se chci modlit
za to, aby měl Ježíš své místo v mé rodině. K tomu, abych měl přehled v tom, za co jsem
se už modlil a za co se ještě chci modlit, mi pomůžou kolonky, kde si postupně můžu
značit např. smajlíkem, srdíčkem. Příští neděli přineseme vyplněné lístečky na mši
svatou (co s nimi viz varianty níže).

příloha č. 0 Plakát baterie

příloha č. 1
Kartičky k nalepení na plakát
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příloha č. 2 Lístečky pro děti

Info k plakátu:
Základní verze: Na plakát nalepte každou neděli patřičný „indikátor nabití
baterie“ (příloha č. 1 Kartičky k nalepení na plakát).

Rozšíření: Děti další neděli přinesou svůj vyplněný lísteček na mši svatou, a ty
se přinesou v obětním průvodu. (TIP: upravte si plakát tak, že na první tří
kolonky určené k nalepení „indikátoru nabití baterie“ vyrobíte kapsy např.
z tvrdého papíru, do kterých se pak zasunou lístečky od dětí.)

Návrh přímluvy pro rorátní mše svaté:
Pane, pomoz nám, abychom tě měli na tom správném místě v našich životech.
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2. Neděle adventní
Pomůcky: příloha č. 1 Kartičky k nalepení na plakát, příloha č. 3 Lístečky pro děti.
Vysvětlení pro děti: V evangeliu jsme slyšeli o Janu Křtiteli, který připravoval lidi
na příhod Pána Ježíše. Nemyslel jen na sebe, ale i na ostatní. I dnes si rozdáme adventní
lístečky s výzvami. Tento týden si zkusíme vzpomenout na ty, kteří nám řekli o Ježíši
(rodiče, prarodiče, kmotry, kamarády, příbuzné, kněze, katechetky…) a ty si doplníme
na řádky na lístečku. Dnes si třeba vyberu, a v modlitbě pak poděkuji, za svého
křestního kmotra. Můžu použít modlitbu z druhé strany lístku. K řádku, kam jsem
si napsal křestního kmotra, si pak namaluji např. smajlíka, srdíčko. Příští neděli
přineseme vyplněné lístečky na mši svatou (co s nimi viz varianty níže).

příloha č. 3 Lístečky pro děti

Info k plakátu:
Základní verze: Na plakát nalepte „indikátor nabití baterie“ (příloha č. 1 Kartičky
k nalepení na plakát).
Rozšíření: Děti přinesou svůj vyplněný lísteček za první adventní týden na mši
svatou, a ty se přinesou v obětním průvodu. Pokud máte plakát s kapsami, vloží
se pak do patřičného „indikátoru nabití baterie“.
Návrh přímluvy pro rorátní mše svaté:
Pane, přijmi náš dík za všechny, kdo nám o tobě řekli a k tobě nás vedli.
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3. Neděle adventní
Pomůcky: příloha č. 1 Kartičky k nalepení na plakát, příloha č. 4 Lístečky pro děti.
Vysvětlení pro děti: V evangeliu jsme slyšeli o slepých a chromých, které Ježíš
uzdravuje. I my můžeme být slepí vůči těžkostem druhých. Můžeme být neochotní
nabídnout pomocnou ruku. Nemocné nemáme oči, ruce a nohy, ale srdce.
Ale i pro každého z nás je tu Ježíš, který přišel na tuto zem, aby naše srdce uzdravil!
Na lístečcích k adventní aktivitě na tento týden jsou výzvy ke skutku, díky kterému
můžeme přinést radost, lásku a pokoj do svého okolí. Dnes se třeba rozhodnu,
že si zahraji se sourozenci nějakou společenskou hru. Když to udělám, na svém lístečku
si k tomu namaluji např. smajlíka, srdíčko. A také se, třeba večer, pomodlím za své
sourozence modlitbu, která je na druhé straně lístku. Příští neděli opět přineseme
vyplněné lístečky na mši svatou.

příloha č. 4 Lístečky pro děti

Info k plakátu:
Základní verze: Na plakát nalepte „indikátor nabití baterie“ (příloha č. 1 Kartičky
k nalepení na plakát).
Rozšíření: Děti přinesou svůj vyplněný lísteček za druhý adventní týden na mši
svatou, a ty se přinesou v obětním průvodu. Pokud máte plakát s kapsami, vloží
se pak do patřičného „indikátoru nabití baterie“.
Návrh přímluvy pro rorátní mše svaté:
Pane, proměňuj naše srdce, abychom přinášeli radosti, pokoj a lásku všude tam,
kam nás posíláš.
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4. Neděle adventní
Pomůcky: příloha č. 1 Kartičky k nalepení na plakát, příloha č. 5 Dárkový poukaz,
příloha č. 6 Text na obálku.
Bonus na závěr: Poslední kartička je formou dárkového poukazu. Má vést k uvědomění
si toho, že tím největším darem pro nás je Ježíš, a že ve spojení s Ním můžeme být
darem pro ostatní. (TIP dárkový poukaz můžete dětem srolovat do ruličky, převázat
a nalepit vzkaz s adresovaným textem „milovanému Božímu dítěti“ nebo vložte
dárkový poukaz do obálky a na něj text nalepte, viz příloha č. 6 Text na obálku.)

příloha č. 5 Dárkový poukaz

Vysvětlení pro děti: Na konec adventní doby dostanete speciální lístek (ty můžete
rozdat v neděli, při posledních rorátech nebo na štědrý den), který si pečlivě schovejte,
třeba do modlitební knížky, na nástěnku… tak, abyste měli tuto velkou pravdu stále
na očích.
Info k plakátu:
Základní verze: Na plakát nalepte „indikátor nabití baterie“ (příloha č. 1 Kartičky
k nalepení na plakát).
Rozšíření: Děti přinesou svůj vyplněný lísteček za třetí adventní týden na mši
svatou, které se přinesou v obětním průvodu. Pokud máte plakát s kapsami,
vloží se pak do patřičného „indikátoru nabití baterie“.
Přejeme Vám radostné prožití adventu a úžasné Vánoce! ;)
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