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ADVENT
Advent, který prožíváme, je rozdělený do dvou částí – ta první připomíná dávné
čekání praotců na příchod slíbeného Vykupitele. Ta druhá se již zaměřuje na události
bezprostředně spojené s naplněním dávných proroctví. Advent však v sobě skrývá ještě
jednu rovinu, o které se hovoří méně a která je tak trochu ve stínu oslav událostí Vánoc.
Advent totiž není jen ohlédnutím nazpět, připomínkou toho, co bylo, co se už
kdysi stalo. Advent je také pohled vpřed, do budoucna, k tomu, co teprve má přijít.
My křesťané říkáme, že příchodem Krista začala nová éra. On přináší něco, co tu
do té doby nebylo. Přináší jakoby semínko nového života. Je zaseto do země a začíná
růst. Jeho výhonky jsou patrné všude tam, kde se lidé otevřou radostné zvěsti o Bohu
a jeho království. Tam, v jejich srdcích už teď začíná něco nového, co tu do příchodu
Krista nebylo. Výhonky tohoto nového stromu života se rozrůstají po celé zemi.
Stále však je to jen začátek, je to nové jaro, které směřuje k novému létu. Je to
začátek, který směřuje k naplnění. Je to pramen, který má jednou vytvořit velikou řeku.
Je to výhonek, který má vykvést a přinést ovoce pro celý svět. Už je zde přítomno a přece ještě ne v plném rozvoji.
A právě to je skutečnost, kterou advent připomíná: Obnova světa už začala, ale
ještě není dovršena. Vrchol leží teprve před námi. Vrchol se k nám blíží a my se blížíme
k němu. Nevíme kdy, kde a jak se to vše uskuteční. Máme jen naději, že se tak stane,
protože červánky na obloze už jsou vidět, jitřenka ohlašující den spásy už vychází.
Advent je připomenutím naděje, že tento svět bude jednou proměněn. Že vyjde
slunce, které nezná západu. Přijde nové nebe a nová země.
Mnoho moudrých se pokusilo vylíčit jejich podobu. Stále však narážíme na omezenost našeho poznání. Máme však ještě něco více, než přímé poznání: tušení, z něhož
vyrůstá víra a naděje, že se tak opravdu stane, i když je to nad naše chápání.
Překlad slova „advent“ v sobě skrývá slovo „přicházet“. S příchodem je spojené
čekání a očekávání. Jsou před námi veliké věci. Jsme pozváni, abychom se na jejich příchodu podíleli. Dobrem a skutky lásky totiž připravujeme cestu Přicházejícímu...
(P. Jan Vecheta, Domaslavice)
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INSPIRACE K ADVENTU A VÁNOCŮM
Adventní kalendáře pro děti i dospělé
S adventním kalendářem časopisu Duha Jdi za svou hvězdou si děti mohou každý den
adventu přečíst část příběhu a vystřihnout obrázek hvězdy. Hvězdy se postupně navlékají na stužku nebo na provázek.
Česká televize spustila interaktivní adventní kalendář na stránkách decko.ceskatelevize.cz/advent. Součástí bývá i křesťanské
poselství Vánoc. Děti si mohou stáhnout šablony betlémských
postav ve hře Papírový Betlém. Díky Komiksu o Ježíškovi se mohou postupně seznamovat s biblickým příběhem Ježíšova narození. V Galerii děti najdou historická výtvarná díla autorů, kteří
se příběhem narození nechali inspirovat.
Dospělí mohou impulsy ke ztišení a zamyšlení během adventu najít v malém adventním
kalendáři s magnetkou, který připravilo olomoucké Katechetické centrum. Trhací kalendář obsahuje na každý den adventu biblický citát a krátké zamyšlení, nakonec zůstane
magnetka s barevným obrázkem Svaté rodiny.
Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo také letos Průvodce adventem, mobilní
aplikaci, která na každý den adventu nabízí biblické rozjímání a myšlenku známé osobnosti. Aplikaci lze do chytrého telefonu či tabletu zdarma stáhnout pomocí služby Obchod Play.
Kartičky s biblickými citáty na prosincové dny lze najít také na webu křesťanského nakladatelství Samuel.

Skládanka lucerny a jesliček ke stažení
Na německém webu www.kreativerunterricht.de najdete šablony vystřihovánek, které je možné stáhnout jako pdf a tisknout na A4. Děti si
mohou vyrobit lucernu s obrázky Svaté rodiny, pastýřů a tří králů nebo
prostorové jesličky.

Pro starší žáky a mládež
Motivační video k tématu Vánoc, které vtipně převádí události narození do dnešní digitalizované doby, najdete pod názvem The Digital Story of Nativity na serveru YouTube.

Slavnost Zjevení Páně
Organizátoři Tříkrálové sbírky ve farnostech mohou hledat podněty pro
prohloubení tématu tří králů s dětmi. Na webu jsme proto v sekci Materiály ke stažení / Podle témat přidali odkaz Slavnost Zjevení Páně
(Tři králové), kde najdete katecheze i odkazy na další materiály.
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Časopis Duha nabízí starší tříkrálová čísla se slevou, jako možnou odměnu malým koledníkům: Hvězdu nad Betlémem a Červeného krále a bílou hvězdu za 10 Kč (od 20 ks
za 8 Kč), Zlato: Hvězda ukazuje cestu za 3 Kč a Tříkrálový balíček z Duhy za 15 Kč
(od 20 ks za 10 Kč).
Komiks (omalovánka) Klanění mudrců je součástí elektronického materiálu Lapbook,
který v současné době nabízíme skrze web www.metodickeinpsirace.cz za 50 Kč (pro
získání údajů k platbě pište na kpc@doo.cz).

NOVÉ KARTIČKY PRO DĚTI SE ZÁKLADNÍMI MODLITBAMI
Diecézní katechetické centrum Brno připravilo barevné kartičky s modlitbami: Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím
v Boha, Desatero, Anděle Boží a modlitba dětí po svatém
přijímání. Každá kartička má na přední straně ilustraci paní
Hany Dostálové, na zadní straně je text modlitby. Cena jedné kartičky je 1 Kč, poštou lze objednávat od 50 kusů výše.
Ve vaší objednávce si můžete jednotlivé druhy kartiček libovolně kombinovat, dohromady se však musí jednat alespoň o 50 kusů. Kontakt: kc.brno@biskupstvi.cz.

OBRAZY ŽIVOTA S VÝRAZNOU SLEVOU
Do 6. prosince je možné přihlásit se na kpc@doo.cz o Obrazy života – Život v obrazech
za 250 Kč. Jedná se o časově omezenou nabídku pro katechety z nakladatelství
Petrinum (původní cena je 445 Kč). Knihy budou objednány hromadně a poté budou
připraveny na KPC v Ostravě k osobnímu vyzvednutí. Poštou knihy nezasíláme.

DALŠÍ SEŠITKY LITURGIE PRO DĚTI
Upozorňujeme, že v rámci tříletého cyklu Liturgie pro děti bylo nyní vydáno ještě několik sešitků cyklu B, které v roce 2014 v sadě nebyly. Ti, kteří sešitky průběžně odebírali,
si nyní doobjednáním těchto posledních sešitků uzavřou celý komplet. Více informací
a objednávkový formulář na www.liturgieprodeti.cz.

POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
V listopadu se uskutečnily semináře k programům Poselství křesťanských Vánoc a nyní
v prosinci budou na jednotlivých školách tyto programy jako vstupy do škol realizovány.
Nově se do projektu zapojí také Křesťanská akademie mladých, jejíž lektoři budou programy na některých školách realizovat.
Všem lektorům přejeme pozorné žáky a radost ze společného objevování podstaty Vánoc. Budeme velmi rádi za vaše postřehy a dojmy z realizací.
Fotografie a zprávy z jednotlivých škol budeme zveřejňovat na našem webu.
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NABÍDKA KATECHETICKÉ SEKCE ČBK
Spuštění didaktického webu www.katecheze.cz
Katechetická sekce ČBK spustila pilotní provoz webu, na kterém bude možné získat materiály pro katechezi a výuku náboženství. Cílem webového portálu je umožnit užívání a
sdílení podkladů, které projdou odbornou recenzí. Tímto jsou také vyzývány všechny
kreativní a zkušené osoby na poli katecheze a náboženského vzdělávání k nahrávání a
sdílení vlastních materiálů, které budou předány k odbornému hodnocení a po případném doplnění či úpravě budou zveřejněny k volnému použití s uvedeným jménem autora. Web by se tak mohl stát vítaným doplňkem příprav a postupně i živou platformou
pro výměnu již existujících či v budoucnu vzniklých podkladů.

Česko-slovenská katechetická konference
Konference na téma Rodina jako centrum výchovy ve víře se bude konat v pondělí
26. 2. 2018 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Pozvané osobnosti se pokusí propojit
českou a slovenskou realitu zejména v tématech výchovy ve víře a vlivů společnosti na
ni a budou sdílet zkušenosti práce center pro rodinu a příprav na manželství. V rámci
jednotlivých bloků bude prostor pro diskusi.
K účasti jsou zváni všichni pracovníci katechetických center, center pro rodinu, kněží,
pastorační asistenti i všichni, kterých se tato problematika dotýká a zajímá je.
Přihlásit se je možné do 31. 1. 2018; účastnický poplatek 300 Kč je určen na úhradu občerstvení a části nákladů konání konference. V příloze přikládáme plakát a program.

Katechetické a pedagogické centrum
ostravsko-opavské diecéze
Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava 1
tel. 597 822 200, linka 233, 234, 235
e-mail kpc@doo.cz
kpc.doo.cz; www.facebook.com/ostravakpc
Připravila Mgr. Lucie Wzatková
Foto: P. Petr Kuník, Jan Kubenka a archiv KPC
INFORMACE rozesíláme pravidelně 10x do roka.

