Úvodní adventní hodina

O ČEM VYPRAVUJE HVĚZDA?
Pomůcky: slaměná nebo papírová hvězda na niti
zabalená v tmavém šátku, adventní kalendář, příp. pracovní listy

Přivítání

Ukážeme dětem balíček (slaměnou hvězdičku zabalenou v černém nebo tmavěmodrém šátku). Kdo chce si může vzít balíček opatrně do rukou a hádat, co v
něm asi je. Každý řekne „svůj“ nápad.

Jaká je hvězda?

Balíček položíme na vhodné místo, kam všechny děti vidí. Můžeme si sednout
do kruhu a balíček odkrývat. Hvězdičku si pošleme po kruhu tak, že si ji děti
předávají opatrně za šňůrku, na které visí, a vyprávíme si o tom, jaká hvězda je a
co děti napadá, když hvězdu vidí. Se staršími dětmi můžeme zopakovat znalosti
o hvězdách, planetách a vesmíru.

O čem by mohla vyprávět?

Když se na nebi ukáže zvláštní hvězda, lidé si to vysvětlují různě. Třeba...
S mladšími dětmi můžeme zpívat píseň a hvězdu si předávat po kruhu:

U koho se hvězda zastaví, může odpovědět na otázku.
Jako další z odpovědí přečteme nebo převyprávíme dětem první příběh z adventního kalendáře, příp. podle počtu setkání jeden z příběhů vybereme.

Co znamenaly hvězdy v Bibli?

Pro starší děti zařadíme práci s pracovním listem
a přemýšlíme o tom, co znamenaly hvězdy
pro Abrahama, co v proroctví
Bileáma nebo pro mudrce z východu.
V této souvislosti můžeme použít také pracovní list
z webu deti.vira.cz
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Co znamená hvězda pro mě? Co vypravuje hvězda mně?

• Rozhovor můžeme zaměřit na některou z těchto otázek:
Co jsi zažil/a a nějak se to týkalo hvězd?
• Máte doma ve vánoční výzdobě nějakou hvězdu? Kde? Co se ti na ní líbí?
Proč si asi v souvislosti s Vánocemi zdobíme domov hvězdami?
• Čím bys mohl/a ty v adventu „rozsvěcovat hvězd/y nad betlémem“?
• O kom víme, že potřebuje, aby mu také „vyšla hvězda“?

Vyrábíme

Pokud čas dovolí, můžeme zařadit vyrábění nebo kreslení jednoduché hvězdy.

Modlitba

Děti mohou prosit o pomoc při „rozsvěcování hvězd/y“ nad betlémem a vyslovit svá předsevzetí.
Děti mohou „rozsvěcovat hvězdy“svou modlitbou za potřebné.

„Rozsvěcujeme“ hvězdu, která svítí nad betlémem

• Během adventu mohou děti v kostele lepit hvězdičky nad společný betlém,
do kterého se pak položí figurka malého Ježíše.
• Děti mohou své svítilny (čajové svíčky) pokládat před oltář do tvaru hvězdy, která se pomalu zvětšuje nebo se jejich příchodem vytváří.
Vhodnou pomůckou, kam svítilny pokládat, je látková hvězda.

