
Začátek přípravy na první svaté přijímání – Advent 

Ještě neprobíráme nic nového, ale pouze opakujeme věci, o kterých jsme s dětmi už dříve mluvili  

při rodinném čtení Bible, během rozhovorů o víře a při společné modlitbě. Většina se také probírala v prvních 

ročnících vyučování náboženství. Na tento základ pak navážeme přípravou na první svaté přijímání. 

Každý den při společném setkání u adventního věnce kromě modlitby mluvme společně také na dané téma: 

1. neděle adventní 

28. 11. 

Jak budeme prožívat advent? Každodenní krátkou modlitbou u adventního věnce  

a společným rozhovorem o víře a o Bohu. První část Adventu je příprava na setkání 

s Bohem tváří v tvář. Žijme tak, abychom se nemuseli bát postavit před Boží soud.  

Druhá část Adventu je příprava na oslavu Ježíšova narození. Abychom věděli, že 

největším dárkem je pro nás Ježíš Kristus. Zároveň začínáme přípravu na první svaté 

přijímání. Dar, kdy se nám dává přímo sám Pán Ježíš, aby nám byl blízko a my jemu. 

Chceme si Ježíše zamilovat a vědět, že on miluje nás. 

Pondělí 

29. 11. 

Bůh. Kdo to je? Duch, stvořitel, vládce vesmíru, otec… Jaké má vlastnosti?  

Věčný, všemohoucí, vševědoucí, milosrdný, spravedlivý… Co o něm víme?  

Jak vstupoval do života lidí ve Starém zákoně? Jak se nám ukazuje v Novém zákoně? 

Jak jeho přítomnost vnímáme ve svém životě dnes? Odkud to víme? Bible, křesťanská 

tradice, přemýšlení nad přírodou a životem, osobní zkušenost… Čím je pro nás důležitý? 

Úterý 

30. 11. 

Tři božské osoby. Otec stvořil svět. Syn lidi vykoupil, otevřel jim nebe. Duch svatý  

nás v církvi vede k Bohu a pomáhá nám. Umí správně a zbožně udělat znamení kříže. 

Středa 

1. 12. 

Stvoření světa. Kde se vzal svět kolem nás? Co udělali lidé, co udělal Bůh?  

Jak mluví Bible o stvoření? Používá obrazy, kterým lidé rozumí, a nemluví odborně  

jako fyzik či astronom. Bible není učebnicí přírodovědy, ale je učebnicí víry. 

Čtvrtek 

2. 12. 

Proč Bůh stvořil lidi? K čemu jsme na světě?  

Jaký je smysl lidského života? Jaký má náš život cíl? 

Pátek 

3. 12. 

Kdo jsou andělé? Duchové bytosti, dokonalejší než lidé, nesmrtelní. Jaký je jejich úkol? 

Radovat se s Bohem, chválit ho, sloužit mu a pomáhat lidem. Proč se někteří andělé 

postavili proti Bohu? Z pýchy. Umí modlitbu „Anděle Boží“ Vysvětlit obsah modlitby. 

Sobota 

4. 12. 
Svatý Mikuláš. Jeho životopis. Čím je nám vzorem? 

2. neděle adventní 

5. 12. 

Bůh chce, aby lidé nežili sami, ale ve společenství. Základním je vždy rodina.  

Co pěkného nám život v rodině přináší? Čím je pro nás rodina důležitá?  

Co ostatní členové rodiny dělají pro mne a co já pro ně? 

Pondělí 

6. 12. 

Písmo svaté. Jak se dělí Bible? Kdo je jejím autorem? Proč máme číst Bibli?  

Co nám říká? Které knihy jsou v Bibli nejdůležitější. 

Úterý 

7. 12. 

Adam a Eva. První hřích. Neposlušnost vůči Bohu, pýcha – budeme jako Bůh.  

Ďábel našeptává lidem špatné věci i dnes a chce nás oklamat.  

Co znamená „dědičný hřích“? Jaké má následky? Sklon ke zlu v lidských srdcích. 

Nemoci, smrt, námaha, trápení, konflikty mezi lidmi… 

Středa 

8. 12. 
Kain a Ábel. Jak v člověku roste zlo od závisti, hněvu až k vraždě. 

Čtvrtek 

9. 12. 
Noe a potopa. Kdo Boha poslouchá, je zachráněn. 

Pátek 

10. 12. 
Stavba babylonské věže. Lidská pýcha. Hříšnost brání lidem najít společnou řeč. 

Sobota 

11. 12. 

Abrahám a jeho cesta do neznámé země podle Božího slova.  

Boží slib velkého požehnání Abrahámově rodině a Abrahámovo věrné čekání  

na Boží obdarování a narození syna Izáka. 



3. neděle adventní 

12. 12. 
Co je to modlitba? Rozhovor s Bohem. Jak se modlíme? Kdy se modlíme? 

Pondělí 

13. 12. 
Modlitba „Otčenáš“ a její výklad. Umí modlitbu „Otčenáš“ 

Úterý 

14. 12. 

Příběh Josefa Egyptského. Jeho věrnost Bohu i v těžkostech. Bůh mu pomáhá. 

Hřích jeho bratří a jejich lítost. Josef jim odpouští a pomáhá jim. 

Středa 

15. 12. 

Mojžíšovi se zjevuje Bůh v hořícím keři a zachraňuje Izraelity z Egyptského otroctví. 

Průchod Rudým mořem jako předobraz křtu – naší záchrany před hříchem. 

Čtvrtek 

16. 12. 

Mojžíš dostává od Boha desatero, ale židé často reptají a mluví proti Bohu. Zlaté tele. 

Cesta pouští. Zázračné nasycení manou, křepelkami a vodou ze skály. Jedovatí hadi. 

Měděný had je předobrazem Krista na kříži, který nás vysvobozuje z moci zla. 

Pátek 

17. 12. 

Prorok Jonáš a obrácení Ninive.  

Příběh o Božím milosrdenství vůči obyvatelům Ninive a také k Jonášovi. 

Sobota 

18. 12. 
David pomazán na krále, David a Goliáš, David a Jonatan. 

4. neděle adventní 

19. 12. 

Jaké jsou křesťanské pozdravy? Chvála Kristu. Až navěky. Sbohem. S Pánem Bohem. 

Koho a jak zdravíme, když jdeme kolem kostela, kříže, sochy svatých? 

Pondělí 

20. 12. 

Panna Maria. Kde bydlela? Její rodiče Jáchym a Anna. Zvěstování narození Spasitele 

Marii archandělem Gabrielem a její souhlas s Božím plánem. Josef a jeho úkol. 

Úterý 

21. 12. 
Modlitba „Zdrávas Maria“ a její výklad. Umí modlitbu „Zdrávas, Maria“ 

Středa 

22. 12. 

Co předpověděli proroci o Mesiáši? Bude z rodu Davidova, narozen v Betlémě,  

narozen z Panny, plný Božího ducha, muž bolesti… Vše se pak naplňuje na Ježíši Kristu 

Čtvrtek  

23. 12. 

Kde se Ježíš narodil a kdy? V Betlémě v Izraeli kolem roku nula, přesné datum neznáme. 

Slavíme 25. prosince, protože je to den, kdy se začíná prodlužovat den a přibývat světlo. 

Ježíš je světlo, slunce pro náš život. Jeho narozením se začíná lidstvu „nový den“. 

Pátek  

24. 12. 

Štědrý den 

Ještě víc, než se těšíme na Vánoce, se máme těšit na setkání s Pánem Ježíšem: 

při modlitbě, při mši svaté, ve svatém přijímání. 

Čas od času je dobré se k tématům krátce vrátit a s dětmi si vše připomenout. 

Případné otázky a poznámky si poznačte a můžeme se k nim během setkávání vrátit a věci doplnit. 

 

 Poznámky a otázky: 

 

 


