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NEBESA VYPRAVUJÍ O BOŽÍ SLÁVĚ  

NÁMĚT NA ADVENTNÍ AKTIVITU S DĚTMI VE FARNOSTI, SPOLEČENSTVÍ  
NEBO V RODINĚ 

Úvod: motivace a hlavní myšlenka 

Večer, je-li počasí příhodné, můžeme pozorovat hvězdnou oblohu. Hvězdy na obloze „vypravují“, píše žalmista. 

Vypravují o svém Stvořiteli. Je jich přitom tolik, že je člověk nedokáže spočítat (Gn 15,5). Viditelná, a přitom pro 

člověka neuchopitelná, obloha ukazuje na přítomnost neviditelného Boha a jeho díla. Nebe bylo odpradávna 

chápáno jako příbytek Boží, čímž je vyjádřena skutečnost, že Bůh přesahuje tento svět a přitom je v něm 

neustále přítomen, je nám vzdálený a zároveň velmi blízký.  

Aktivita pro malé děti vychází z příběhu Abraháma, kterého si Bůh vyvolil jako svého spolupracovníka. Měl 

s ním svůj plán: Abrahám bude praotcem národa, kterému se dá Bůh poznat a který bude svědčit o jeho moci  

a dobrotě. Tomuto národu bude společná víra v Boha. Abrahámových potomků – věřících v Boha – bude tolik, 

kolik je hvězd na nebi.  

Aktivita pro starší děti je zaměřena na „otevřená nebesa“, ze kterých Bůh sesílá své požehnání a konečně i 

svého Syna, na jehož příchod se během adventu připravujeme: „Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů...!“ 

naříkal Izrael – Boží lid, který svého Pána mnohokrát zradil a v důsledku toho také mnoho trpěl. Avšak zároveň 

se rozvzpomínal na Boží dobrotu, na činy, kterými jej Bůh již tolikrát zachránil, a proto toužil opět po jeho 

záchraně a vysvobození (Iz 63,20). V první části adventu zpívají křesťané starobylé adventní písně – roráty, jež 

začínají slovy: „Rosu dejte nebesa shůry“. Aktivita se staršími dětmi je zaměřena na prohloubení poznání, co vše 

je těmi kapkami rosy, kterou dobrý Bůh daruje nám lidem. Odpovědi hledají v Písmu svatém.  

Během adventu si vytvoříte nebe s hvězdami (starší děti s kapkami rosy), pod které na Vánoce umístíte jesličky 

s narozeným Spasitelem. Pohled na nebe „zviditelní“ dětem i dospělým Boží štědrost. 

Varianta 1 pro spíše malé děti 

1. Uvedení dětí do tématu 

Vyprávějte dětem příběh Abraháma, zkráceně podle Gn 12, 1-7; Gn 15, 2-6; Gn 22,18 (viz příloha). Klíčový je 

Boží příslib: 

Vyvedl ho ven a řekl: „Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a dodal: „Tak četné 

bude tvé potomstvo!“ Abrahám Bohu uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. (Gn 15,5-6) 

Zaměřte se na Abrahámovy potomky: je jím každý člověk, který uvěří v Boha a žije s Ním a Bůh mu žehná 

(proberte s dětmi, co vše znamená „žít s Bohem“). Můžete jim připomenout křest, ve kterém tento život 

obvykle začíná.  

Během adventu si budeme připomínat lidi, kteří Bohu uvěřili a kterým Bůh v životě také žehná.  Vysvětlete 

dětem, že „žehnat“ znamená štědře zahrnovat dobrem. Budeme se za sebe navzájem modlit, abychom Bohu 

vždy věřili jako Abrahám. 
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2. Příprava materiálu 

Čtvrtku nebo nástěnku (formát je třeba volit podle počtu dětí, doporučujeme A0) pokryjte tmavou modro-

černou barvou. Bude představovat oblohu. Tu umístěte na viditelné místo v kostele nebo doma. Počítejte s tím, 

že na Vánoce před ni umístíte jesličky s narozeným Ježíšem. 

Poznámka: do rohu oblohy můžete umístit malý obrázek Abraháma a případně i napsat text Gn 15,5). 

Připravte si materiál, ze kterého budete vystřihovat hvězdy: žlutý, zlatý nebo stříbrný papír apod. 

3. Realizace adventní aktivity 

Úkolem dětí bude za pomoci rodičů vzpomínat na ty, které znají, a kteří „žijí s Bohem“ a každý týden v adventní 

době si připravit jejich seznam. Mohou to být lidé z jejich okolí, lidé z farnosti, se kterými se seznámily (zeptaly 

se na jejich jméno); také biblické postavy, které jsou jim blízké; světci, o nichž slyšely vyprávět apod. Pokud se 

aktivita děje ve farním kostele např. po nedělní mši svaté, děti se shromáždí u kněze nebo jím pověřené osoby 

a přijdou s připraveným seznamem jmen. Úkolem bude vyrobit do příštího setkání pro každého jmenovaného 

hvězdu. Pokud se děti shodnou na stejné osobě, vyrobí pro ni hvězdu jen jedno z nich. Každá hvězda na obloze 

má představovat jednoho konkrétního člověka.  Samozřejmě si děti mohou na oblohu umístit i vlastní hvězdu. 

Během adventní doby se celé farní společenství modlí za svoji víru navzájem, aby zůstali Bohu věrní, jako to 

učinil Abrahám. Aktivita je pro děti příležitostí zjistit si jména přítomných v kostele, aby pokud možno všichni 

„byli na obloze“.  

O Vánocích budeme mít připravené nebe rozzářené hvězdami – potomky Abrahámovými, kteří očekávají svého 

Mesiáše, jež jim přinese radost z Boží blízkosti, z odpuštění hříchů, z pomoci, kterou nám denně dává… (to 

může být námětem vánoční promluvy pro děti).  

Upozornění: prosím, nedávejte aktivitě charakter soutěže, např. kdo vyrobí více hvězd! To byste zcela popřeli 

její smysl, kterým je společná radost z daru víry, ve kterém se můžeme vzájemně podporovat. 

Ukázka z realizace aktivity ve farnosti Hlinsko v roce 2011: 
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Varianta 2 pro děti přibližně od 9 let věku 

1. Uvedení dětí do tématu 

Výchozím citátem bude úvod rorátních písní:  

… Rosu dejte nebesa shůry a oblakové dštěte Spravedlivého… 

Dětem je třeba vysvětlit, že naši předkové ve víře vždy spojovali nebe s místem, kde přebývá Bůh, a očekávali 

od Něho pomoc zvláště tehdy, když byli v nouzi (viz úvodní část výše). Co je míněno rosou, o které zpívají 

adventní písně? Rosa v přírodě dává vláhu rostlinám, poskytuje občerstvení zvířatům, je důležitá, aby se na 

zemi rozvíjel život. Věřící lidé očekávají z nebe pomoc, naši předkové z Izraele očekávali zejména slíbeného 

Mesiáše – Božího Syna, který dovrší naši spásu. „Spása“ – to jsou Boží skutky, kterými Bůh chrání, obnovuje  

a znovu naplňuje náš život radostí a smyslem, je nám darována stále, každý den po celé věky až do svého 

završení – věčného života s Bohem. Úkolem dětí bude všímat si těchto Božích projevů přítomných již dnes.  

Aktivitu můžeme zaměřit na poznávání Božího působení v dějinách Izraele a církve, nebo se omezit na náš 

současný život. Doporučujeme zkombinovat všechny přístupy: například první týden budou děti čerpat 

z modliteb Izraele (žalmů, kantik); ve druhém týdnu z Nového zákona – z Ježíšových skutků na pomoc lidem 

v nouzi; třetí a čtvrtý týden se mohou zaměřit na dary, které dostali od Boha samy nebo se projevují v jejich 

rodinách apod. Každý tento dar bude kapkou rosy, která na nás „padla shůry“.  

2. Příprava materiálu 

Čtvrtku nebo nástěnku (formát je třeba volit podle počtu dětí, doporučujeme A0) pokryjte tmavou modro-

černou barvou. Bude představovat oblohu. Tu umístěte na viditelné místo v kostele nebo doma. Počítejte s tím, 

že na Vánoce před ni umístíte jesličky s narozeným Ježíšem. 

Do horní části oblohy umístěte prosbu: Rosu dejte nebesa shůry…. 

Připravte si materiál, ze kterého budete vystřihovat kapky rosy (bílé, stříbrné...). 

3. Realizace aktivity 

Pomoc Boží ve Starém zákoně: vyzvěte děti k modlitbě vybraných úseků žalmů, 

které vypravují o Boží slávě. Můžete jim rozdat odkazy na text, který si děti za 

pomoci rodičů vyhledají v Bibli, společně se jej modlí a vyberou z něj výroky, 

které svědčí o Boží pomoci. Vybraný výrok zapíší do kapky rosy. Doporučené 

texty: Ž 19 od verše 8, Ž 21, Ž 23, Ž 25 a další.  

Z Nového zákona můžete vybrat poděkování lidí, kterým Ježíš pomohl. Děti samy 

mohou za pomoci rodičů děkovat, jak by např. poděkovala Maria za vyvolení stát 

se Boží maminkou; Josef za svoji manželku Marii; Zacheus za to, že Ježíš přišel 

k němu domů; žena, která měla být ukamenována, a Ježíš ji zachránil; uzdravení 

lidé apod.  

Námět k vánoční promluvě o otevřeném nebi: 

Když přišel příhodný čas, poslal Bůh do Nazareta svého posla, anděla Gabriela, aby oznámil ve snu Josefovi, že 

jeho manželka Maria porodí syna, který „vysvobodí svůj lid z jejich hříchů“ (Mt 1, 26). Když se Ježíš narodil, 

objevil se mezi pastýři anděl Páně. Kolem se rozzářila Boží sláva a „nebeské zástupy“ chválily Boha: "Sláva na 

výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." (Lk 2,14). A tak bychom mohli pokračovat  
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a vzpomenout si na Ježíšův křest, kdy se z otevřeného nebe ozval Otcův hlas a na Ježíše sestoupil Duch Svatý 

v podobě holubice. Na konci časů se pak na nebeských oblacích zjeví Syn člověka a nastolí vládu svatých. Bůh je 

k nám, lidem, štědrý a velkorysý. O Vánocích si radost z této štědrosti připomínáme i vánočními dárky, nejvíce 

se však můžeme radovat z toho, že v Ježíši Kristu nebe sestoupilo na zem, aby se Boží dobrota šířila od každého 

člověka. Naše víra, která má zkušenost Boží dobroty (jejímž obrazem je námi vytvořená obloha), ať nás v tom 

podporuje.  

 

Připravilo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého, listopad 2011. 


