
Inspirace k adventní přípravě podle sv. Pavla 

Vzhledem k roku sv. Pavla (2008) se nabízí jako východisko k adventnímu programu pro starší děti a dospělé 

Pavlovy listy a jeho výroky, zvláště ty, které obsahují liturgické texty druhého čtení. Ke klíčovým Pavlovým 

tématům patřila víra v ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše Krista, našeho Vykupitele, a také koinonia – dar 

společenství, který jsme obdrželi od Ducha Svatého. Máme ho rozvíjet v životě podle evangelia a účastí na hlá-

sání radostné zvěsti o spáse lidí.  

Z těchto témat můžeme rozvinout úvahy o přijetí Krista do svého života – jak se to konkrétně projevuje? Jak 

působí v životech lidí? Co znamenalo jeho narození v mém srdci? K jaké proměně života mne přivedl?... atd. 

Můžeme ukázat Pavlovo přesvědčení o jeho vyvolení a poslání hlásat evangelium a hledat svoje jistoty, které 

máme v Bohu... 

V Pavlových listech (1 Sol, Filipanům, Filemonovi, Galaťanům, 1. a 2. Korinťanům a Římanům) či spíše na 

jejich úryvcích lze poznávat Krista – jeho smýšlení, ke kterému nás chce Pavel přivést (srov. Flp 2, 5: „Nechť 

je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši“). Jakou výpověď zde Pavel dává o Kristu? Chcete-li pro-

gram pojmout jako kalendář, zadejte na každý týden část listu a nechte zájemce vyhledávat Pavlovy výroky 

o Ježíši Kristu. Který z nich mne oslovil v mé konkrétní situaci? Ve kterém z nich vidím souvislosti s bolestmi 

nebo nadějemi našeho světa? Na jaké úmysly se modlím? 

Námět k prožití adventní doby s rodinami ve farnosti, které se scházejí  
alespoň při nedělní mši svaté 

(námět mohou využít i jednotlivé rodiny) 

Úvod: Svatý Pavel byl zapáleným, pracovitým a obětavým hlasatelem evangelia Ježíše Krista, našeho Vykupi-

tele. Cestoval za lidmi, které chtěl oslovit a zprostředkovat jim víru v Ježíše Krista. Na svých dalekých cestách 

po Malé Asii a jižní Evropě prožil mnoho nebezpečných a náročných situací, měl úspěchy i neúspěchy. (Pro-

hlédněte si mapu Pavlových cest a ve 2. listě Korinťanům 11, 21 -  33 si přečtěte, co vše byl Pavel ochoten pro 

hlásání evangelia snášet). 

To hlavní, o co Pavlovi šlo, bylo ukázat, že Bůh miluje všechny lidi a vrcholným vyjádřením jeho lásky k nám 

je narození Ježíše Krista, Božího Syna, který se stal člověkem, byl pro nás ukřižován a vstal z mrtvých. A jed-

nou znovu přijde, abychom mu mohli patřit navěky.  

Na nástěnku v kostele (nebo v rodině) pověsíme mapu Pavlových cest (stačí ji schematicky namalovat na čtvrt-

ku). Na mapě vyznačíme důležitá místa, která Pavel navštívil, případně kde delší dobu působil.  

Účastníci programu budou dostávat úkoly na jednotlivé týdny a jejich výsledky se budou do mapky umísťovat. 

Úkoly pro jednotlivé týdny:  

1. adventní týden: Druhý příchod Ježíše Krista 

Evangelium této neděle nás vyzývá k bdělosti, protože nevíme, kdy náš Pán znovu přijde na svět. Víme jen, že 

až přijde, dojde k tzv. poslednímu soudu, na kterém budou s konečnou platností zachráněni všichni, kdo uvěřili 

v Ježíše Krista.  

Pro svatého Pavla je víra v Ježíše - Vykupitele to nejcennější, co v životě získal. V nedělním druhém čtení, kte-

ré je z 1 Kor 1, 3-9, se apoštol raduje z víry křesťanů žijících v Korintě. Vaším úkolem je znovu si tento úryvek 

přečíst a na malý list papíru (A6) zapsat do dvou sloupců odpovědi na níže uvedené otázky. Zamýšlejte se nad 

nimi společně s dětmi poté, co děti porozumí sdělení Pavlova listu.  

Otázky pro 1. sloupec: Jaké bohatství získali Korinťané podle sv. Pavla? Co vše k němu patřilo? 

Otázka pro 2. stoupec: Jaké bohatství daroval Bůh naší rodině nebo naší farnosti? 

Příští neděli si děti vezmou vyplněné lístky s sebou na mši svatou. Až budou knězem nebo katechetou vyzvány, 

aby řekly, jaké poklady objevily, můžete je zapisovat na společný arch, nebo připravit truhlu, do které budete 

vhazovat za každé objevené bohatství jeden dukát (nejlépe čokoládový) nebo bonbón ve zlatém staniolu. Truh-

lu pak uložíte před oltář do míst, kde bude stát betlém. O Vánocích pak můžete z těchto pokladů nadělit všem 

účastníkům bohoslužby. Místo na mapě, kde leží Korint, označte symbolem bohatství (např. truhlu se zlatem). 

Lístky s objevenými poklady si děti zase vezmou domů a umístí nejlépe k adventnímu věnci. Společný seznam 

umístěte na nástěnku vedle mapy.  



V promluvě je vhodné dětem odpovědět na otázky, které je pravděpodobně napadnou. Např. Kdy se Kristus 

vrátí na zem a proč? Jak to poznáme? Co o tom víme? Propojte toto očekávání s radostí, že se Kristovým dru-

hým příchodem definitivně završí naše záchrana (vykoupení).  

2. adventní týden: Kázání svatého Pavla 

Jan Křtitel křtil vodou a lidé mu vyznávali své hříchy. Ježíš Kristus podle Janova kázání bude křtít Duchem 

Svatým. Co to znamená? Svatý Pavel vysvětluje působení Ducha Božího v každém z nás a mezi námi například 

ve 12. kapitole 1. listu Korinťanům, nebo ve 2. kapitole listu Filipanům (verše 1 - 18).  

Úkol: vyberte si jeden z výše uvedených textů, přečtěte si jej s dětmi, hovořte o jeho obsahu. Zamyslete se, zda 

by mohl sv. Pavel napsat něco podobného i nám. Pak si společně vyberte věty, které děti nejvíce zaujaly, a 

napište je opět na lístek formátu A6. Děti k nim mohou nakreslit ilustraci. Lístek s sebou vezměte na mši sva-

tou, kde společně opět sestavíte Pavlovo kázání pro nás, přítomné křesťany. Do mapy zakreslíme (nebo umís-

tíme) k městu Filipy a Korint symboly Ducha Svatého (nemusí to být jen holubice, ale také společenství, oheň, 

vítr...). Každé dítě si opět odnese svůj lístek domů. Společné „kázání“ umístíme na nástěnku vedle mapy.   

3. týden: O radosti a Pavlových spolupracovnících 

Jan Křtitel ohlašoval příchod toho, na kterého všichni Židé čekali, protože od něj očekávali vysvobození a zá-

chranu. Mnoho Židů však v Ježíši svého Zachránce (Mesiáše) nepoznalo. Dokážeme my  v Ježíši vidět svého 

Zachránce? Možná by vám na tuto otázku odpověděli různí lidé různě. Je proto dobře, když člověk má přátele, 

kteří v Ježíši svého Zachránce a Vykupitele poznali a uvěřili v Něho.  

Svatý Pavel také vyhledával lidi, kteří uvěřili  v Ježíše Krista. Chválí je a děkuje za ně ve svých dopisech. 

Z mnohých si vychoval své spolupracovníky. Vaším úkolem je seznámit se alespoň s některými, a to v textech 

Skutků apoštolů, ve 13 až 20. kapitole. Prolistujte je a vypište, které spolupracovníky si bral Pavel na misijní 

cesty, a kdo patřil k jeho přátelům  v různých městech, kde kázal evangelium. Váš seznam nemusí být úplný, za 

to pečlivě vybírejte, abyste vypsali pouze jména těch, kteří v Krista uvěřili!  Seznam opět vypište na lístek A6. 

Do druhého sloupce vypište jména svých přátel, kteří uvěřili  v Krista. Pavel se za své přátele modlil - děkoval 

za ně a prosil za jejich víru. Můžeme ho v tom následovat. 

Kněz nebo katecheta si na mši svatou připraví siluety postav, ke kterým se budou dopisovat jména Pavlových 

přátel, a postavy se budou umisťovat do mapy na příslušné místo. Spolupracovníky na misijní cestě umístěte na 

trasu cesty. Pokud se jedná o lidi žijící v určité obci, umístěte jejich postavu k názvu obce.  

4. týden: O přijetí daru víry 

V nedělním evangeliu jsme četli příběh Panny Marie o tom, jak se stala maminkou Pána Ježíše. Bůh jí svěřil 

velké tajemství, kterému sama úplně nerozuměla. Věřila však Bohu, proto ho přijala.  

I pro nás zůstává mnoho věcí naší víry tajemstvím. Je tomu tak proto, že Bůh je mnohem větší, než si dokážeme 

představit. Přesto nás Bůh zve, abychom toto tajemství objevovali a poznávali v něm naše bohatství. Svatý Pa-

vel ho objevil v pravdě o Ježíšově moci nad zlem a v jeho lásce k nám, lidem, kterou Ježíš projevil svojí ocho-

tou zemřít na kříži pro naše vysvobození ze zla. Předtím se však Syn Boží musel stát člověkem a Panna Maria 

přijala nabídku být mu maminkou. 

My všichni se v tomto týdnu sejdeme u vánočního stromečku, budeme se těšit na dárky pod ním a budeme se 

radovat, že můžeme prožívat tyto krásné chvíle. I když budete mít radost ze všech dárků, možná, že tu největší 

vánoční radost vám udělá něco úplně jiného. Zkuste o tom přemýšlet a v modlitbě u stromečku Pánu Bohu po-

děkovat.  

Pročtěte si v Písmu svatém znovu události, ke kterým došlo před Ježíšovým narozením (např. na začátku Lu-

kášova evangelia) a napište si k Vašemu adventnímu věnci větu, která Vás osloví. Jinou možností je napsat si k 

němu jakýkoliv jiný citát o radosti, který se Vám líbí. 

Přejeme vám, abyste prostřednictvím tohoto programu hlouběji poznali a prožili Boží tajemství a víra v Ježíše 

Krista byla vaším životním bohatstvím.   

Katechetické a pedagogické centrum 

Biskupství královéhradeckého, 2008 

 


