
 

Putování Sv. Rodiny 
Ikona Svaté Rodiny bude v adventu putovat po našich rodinách, po našich 
domovech. Svatá Rodina stráví v jedné rodině 2 noci, teprve potom dojde 
k předání, budeme tedy mít čas před ikonou strávit pěkné modlitební 
chvilky, nejlépe v kruhu rodiny. 
Formulář, do kterého se můžete zapisovat, najdete v kostele na stolečku. 
Pokud se do formuláře napíšete např. na pondělí 9. prosince, očekávejte již 
v neděli 8. prosince večer návštěvu jiné farní rodiny (či jednotlivce) s ikonou 
nazaretské rodiny. Vy budete předávat v pondělí 10. prosince večer (nebo 
dle domluvy s následující rodinou). Putování ikony bude ukončeno v neděli 
29. 12. na Svátek Svaté Rodiny. 
Do formuláře v kostele pište i telefonní číslo, aby bylo snazší se kontaktovat 
a domluvit se na předání. 

 

Adventní biblická soutěž 
Soutěž v biblických dovednostech už znáte. I letos můžete každou neděli 
adventní očekávat 3 záludné otázky (na stolečku v kostele nebo na 
webových stránkách farnosti), pro jejichž zodpovězení bude nutné otevřít 
Písmo svaté. Zapojit se může každý bez rozdílu věku či stavu. Odpovídat 
na otázky můžete vždy do další neděle. Případné nejasnosti objasní Danka 
Ošlejšková.  

 

Adventní ranní chvály 
„Je nemožné lidskými slovy dostatečně 
zdůraznit význam přebývání v kostele 
nebo kapli před Nejsvětější svátostí, 
a to tak často, jak nám to jen naše 
povinnosti a životní stav dovolují.“ 

 

Proto si vás dovolujeme pozvat do kostela 
sv. Marka v adventním čase každý všední 
den od 6:00 na modlitbu ranních chval 
nebo jen k tiché adoraci svátostného 
Krista. Otevřeno bude do 7:15. 

ADVENTNÍ PROJEKT – CHOĎME PO BOŽÍCH CESTÁCH 
Doba adventní je v našich přírodních podmínkách spojena s kontrastem 
temnoty a světla. Dny jsou krátké, tmavé večery i rána je potřeba 
prosvěcovat světlem, abychom se dokázali na svých cestách orientovat. 
Do tohoto temného období roku zaznívají při bohoslužbách slova Písma 
Svatého, jež nás vybízejí k tomu, abychom se obrátili, neboť den se přiblížil 
(srov. Řím 13,12), abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli 
v Hospodinově světle po jeho stezkách (srov. Iz 2,1 5), protože brzy přijde 
Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů. Na motivy světla 
a tmy, cesty a stop jsme se letos zaměřili v naší adventní aktivitě pro 
farnosti. Máme obnovit své rozhodnutí kráčet za Ježíšem, aby se mohl 
zrodit nejen v městě Betlémě, ale i v našem srdci. 
 
Aktivita byla inspirována čteními z 1. neděle adventní (cyklus A), kde se 
mluví o ochotě vyjít na cestu a změnit svůj život. Hlavním motivem jsou 
stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Ježíšem. Obraz, který ze stop 
vznikne, je symbolem naděje. Spasitel Ježíš přináší „světlo do temnoty“. 
I my můžeme, pokud budeme chodit po Božích cestách, přinášet světlo 
Boží lásky do našeho okolí. 
 
Do aktivity se mohou zapojit nejen děti, ale i dospělí. Na začátku doby 
adventní umístíme v kostele tmavou nástěnku. Uprostřed na nástěnce bude 
jednoduchý oblouk s hvězdou, který připomíná prázdnou betlémskou 
jeskyni. Od jeskyně směrem ke krajům nástěnky vedou nenápadné 
paprsky. Paprsky naznačují cesty k betlémské jeskyni. 
U nástěnky najdete košíčky s lístečky a se stopami. 
 
Během doby adventní si při každé návštěvě bohoslužby můžete vzít jeden 
lísteček s biblickým citátem a úkolem, který se budete snažit splnit. Jako 
symbol ochoty „chodit po Božích stezkách“ si pak ještě připevníte na 
nástěnku jednu papírovou stopu. Stopy budeme umísťovat od krajů 
nástěnky směrem do středu na předkreslené paprsky tak, aby se vytvořily 
pěšinky. S přibývajícím počtem stop na nástěnce bude obraz stále více 
„prozářený“ a paprsky tvořené stopami začnou vynikat. Na Štědrý den pak 
do prázdné jeskyně umístíme obrázek Svaté rodiny. Jeskyně s narozeným 
Spasitelem a hvězdou se tak stane zářícím centrem vzniklého obrazu. 
 

Kéž je advent požehnaným a pokojným časem. 
 
 

ADVENTNÍ ČAS PŘIPRAVÍ NÁS NA DOBU VÁNOČNÍ 


