Adventní program 2011
1. týden: Tvoříme (ruce)
Aktivity ve farnosti
• Adventní věnce a lucerny – mohou vytvářet děti s rodiči
• Ozdoby na stromeček, který bude stát v kostele, a bude vyzdoben
těmito vyrobenými a donesenými ozdobami
• Pomoc při úklidu v kostele před Vánocemi
Aktivity ve škole
• Výzdoba ve škole – stromeček, betlémy…
• Udělat něco pro druhé, např. dáreček pro kamaráda nebo jednotlivé třídy si mohou vzájemně vyrobit dárečky a pak se obdarovat
Aktivity v rodině
• Adventní kalendář – společně vyrobit a pak každý den se sejít
a číst si jednotlivé příběhy
• Adventní věnec – výroba
• Pomoc při úklidu doma
• Výroba dárečků pro naše blízké (rodiče, sourozence, babičku,
dědu…)
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2. týden: Nasloucháme (sluch)
Aktivity ve farnosti
• Poslouchat „ticho“ při mši sv. (chvíle ticha po kázání, chvíle ticha
po sv. přijímání)
• Uspořádat adoraci pro děti – ztišení, ale zařadit také písničky a
slovo (aby tomu děti rozuměly), vysvětlit dětem, pro je důležité se
ztišit
Aktivity ve škole
• Cvičení ticha – učit se chvíli zůstat v tichu
Aktivity v rodině
• Vycházka a vnímání ticha v přírodě
• Které zbytečné zvuky mohu v adventu vyloučit nebo omezit (rádio,
TV)?
• Učíme se naslouchat jeden druhému – povídáme si a nasloucháme
• Společné zpívání (např. naučit se novou písničku, koledu apod.)
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3. týden: Čekáme (chuť)
Aktivity ve farnosti
• Společné pečení perníčků, cukroví…
• Cukroví pro potřebné, kteří si ho sami nemohou udělat…
Aktivity ve škole
• Vánoční punč, cukroví
Aktivity v rodině
• Pečení cukroví
• Každý si může vybrat „svůj recept“ a své oblíbené cukroví si udělat
• Nebudeme cukroví hned konzumovat, ale učíme se čekat až do Vánoc
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4. týden: Jsme spolu (vůně)
Aktivity ve farnosti
• Kadidlo smíchat s nějakými bylinkami
• Přímluvy udělat tak, aby každé dítě mohlo vložit jedno zrnko kadidla do kaditelnice (symbol toho, že naše modlitba stoupá jako dým
kadidla…)
Aktivity ve škole
• Voňavá výzdoba
• Udělat např. svíce s kořením
• Řetěz z pomerančové kůry apod.
Aktivity v rodině
• Udělat také voňavou výzdobu – např. na pomerančové plátky dát
hvězdičku badyánu, pomeranč ozdobit hřebíčkem…
• Udělat si voňavý čaj…
• Na okna vyrobit řetězy z pomerančové kůry – vykrojit z ní různé
tvary (pomocí formiček na cukroví), např. hvězdičky, kolečka, navléknout na nit a pověsit k oknu, kde bude krásně vonět
Nápady z práce ve skupinách na semináři o adventním programu,
zpracovala Marie Göttlicherová

