NABER SPRÁVNÝ SMĚR
Námět pro prožití adventní doby v rodině a ve farnosti, rok 2021
Letošní adventní aktivita chce připomenout proroky, kteří v těžkých dobách přinášeli izraelskému národu naději na
vykoupení. Jejich slova o přicházejícím Mesiáši se čtou právě v době adventní a mohou nás inspirovat k tomu,
abychom si uvědomili, zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým jednáním tento směr i ostatním. Je čas
poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je v životě důležité, zorientovat se a „nabrat správný směr“
k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování bude proto letos směrovka s biblickým veršem z adventních
čtení a také s malou výzvou na co se zaměřit, od čeho se odpoutat či jak prohloubit mezilidské vztahy. Aktivitu je
možné realizovat ve farnosti nebo doma v rodině.

Podrobné vysvětlení aktivity
O první neděli adventní připravíme v kostele nebo doma místo, kam budeme postupně během adventu umísťovat
směrovky. Nachystáme zde košíček s připravenými směrovkami a účastníci adventní aktivity si z něho pravidelně
vyberou směrovku s biblickým veršem a s výzvou, o co se snažit. Po uplynutí určené doby (den/týden) svoji
směrovku opět donesou zpět, připevní ji na určené místo a vezmou si směrovku novou. Tak budou pokračovat až do
Štědrého dne. Směrovky by měly mířit špičkou na místo, které připomíná očekávání Mesiáše.
O Štědrém dni se na místo, kam směrovky ukazují, umístí betlém. Ten bude připomínat, že slova proroků, kteří celým
svým životem ukazovali směr k Bohu, se naplnila. I náš život má směřovat ke Kristu. Máme se o to snažit každý den
ve všem, co děláme, a stát se takovými „směrovkami“ pro všechny, se kterými se potkáváme.

Různé varianty zpracování
Varianta s nástěnkou - pomůcky:
• nástěnka s tmavším podkladem (obrázek 1 a obrázek 2)
• směrovky s biblickým veršem a výzvou – na webu k vytištění a vystřižení ve variantách pro dospělé i děti
• košík na směrovky
• lepidlo / špendlíky
• čtyři vystřižené svíčky z papíru
• obrázek betléma – je na webu ke stažení
Pevný podklad dostatečné velikosti obalíme plátnem v tmavé barvě (např. modrá). Pro rodinu stačí podklad formátu
A3, pro farnost je potřeba zohlednit počet farníků, kteří se do aktivity zapojí. Na nástěnku připravíme několik
dlouhých pruhů papíru, které budou představovat tyče pro směrovky (viz obrázky 1 a 2). Na pruhy papíru budou
během adventu účastníci připevňovat vystřižené směrovky s textem (soubory pro vytištění jsou k dispozici na webu).
Uprostřed nástěnky budou během adventu umístěny 4 papírové svíčky a každou adventní neděli přibude „plamínek“
z papíru nad jednou svíčkou. O Štědrém dnu se papírové svíce zamění za obrázek betléma (k vytištění na webu).

Obr. 1 – Nástěnka v adventu

Obr. 2 – Nástěnka o Vánocích
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Varianta s podložkou (naležato) – pomůcky:
• podložka z polystyrenu v tmavší barvě
• směrovky s biblickým veršem a výzvou – na webu k vytištění a vystřižení ve variantách pro dospělé i děti
• košík na směrovky
• špejle
• čtyři svíce (skutečné nebo z papíru)
• malý betlém, např. vystřihovánka z papíru
Předem si nalepíme směrovky na špejle, účastníci je zapichují do položené polystyrenové podložky. Směrovky budou
mířit špičkou na jedno místo, např. ke svícím. Na Štědrý den pak svíce zaměníme za malý betlém, případně celou
podložku se směrovkami přeneseme k farnímu betlému.

Varianta s velkým rozcestníkem – pomůcky:
• stojan – dřevěná lať, tyč od smetáku, stojan na noty, kmínek stromu apod.
• směrovky s biblickým veršem a výzvou – na webu k vytištění a vystřižení ve variantách
pro dospělé i děti (směrovky můžeme dle potřeby zvětšit)
• košík na směrovky
• lepidlo
Zručnější řemeslníci mohou zkusit vyrobit „ukazatel směru“ (viz obrázek 3). Na ukazatel se
pak během adventu připevňují směrovky. Na Štědrý den se ukazatel postaví k farnímu nebo
rodinnému betlému.
Obr. 3 – Rozcestník

Závěrem
Navržené provedení adventního projektu je možno přizpůsobit konkrétním podmínkám. Doufáme, že vám návrh
pomůže krásně prožít advent, a budeme vděčni za zpětnou vazbu, kterou můžete zasílat na e-mail <kc.biskupstvi.cz>.
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