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Advent v rodine alebo ako dobre prežiť
advent s deťmi
Čas adventu je vynikajúcou príležitosťou pre spoločné
trávenie času: vonku už nie je veľmi príjemne a krátke dni
núkajú priestor na aktivity vo vnútri, ktoré môžu byť aj iné,
ako hranie sa s legom alebo bábikou. Môžu mať oveľa
duchovnejšiu náplň napriek tomu, že sa vám môže zdať vek
vašich deťúreniec primalý.
Čo je advent?
Adventom sa začína cirkevný rok v katolíckej Cirkvi, a je to
zároveň prípravný čas stíšenia a ponorenia sa do seba, aby
sme sa pripravili na príchod Pána v zmysle biblického
„pripravte cestu Pánovi!“.
Táto príprava má dvojaký význam: ten bližší je skutočnou
prípravou na narodenie Pána, ten vzdialenejší alebo tiež
eschatologický, je ten, ktorý znamená prípravu na druhý

príchod Pána na konci vekov. Advent je špecifický aj v tom, že
sa v tomto čase obracia aj na Matku Máriu a jej prežívanie
očakávania Pána v jej živote.
Dejiny adventu
Samotné slávenie adventu sa v Cirkvi začalo používať v 4.
storočí, ale až pápež Gregor Veľký ho zjednotil na štyri týždne
pred Vianocami. Advent má podobne ako pôst kajúci
charakter, ale nie je ukrátený o spev „Aleluja“ – je chápaný ako
príprava a nie ako pokánie. Advent sa začína 1. adventnou
nedeľou. Zvykom je pripraviť si na tento čas adventný veniec
so štyrmi sviečkami, ktoré by mali byť tri fialové a jedna
ružová v súlade s liturgickým rúchom (fialová ako farba
pokánia či čakania a ružová ako farba radosti v tretiu
adventnú nedeľu). Deti často lepšie strávia a prežijú advent so
svojim adventným kalendárom, ktorý nemusí byť práve
z obchodu čokoládový – pretože našou úlohou je aj ich
pritiahnuť ku skutočnému prežívaniu adventu.
My dospelí si môžeme nájsť čas v sobotu a nedeľu pre deti
a manželku. Mať čas sa zastaviť a uvedomiť si Božiu
prítomnosť a B. pomoc v mojom živote. V krátkej modlitbe
poďakovať p. Ježišovi za jeho pomoc pre nás, prosiť za živú
vieru v rodine, v živote našich blízkych. Prečítať si pre seba
a rodinu krátky úryvok zo svätého písma. Prerozprávať im
tento príbeh, čo nám chce tým povedať pán Ježiš. Deti sú veľmi
vnímavé a citlivé od najmenšieho veku a nebýva problém ich

usmerniť k tomu, aby advent prežívali s nadšením aj bez
sladkostí.
V prvom rade rodičov čaká (aj keď opätovne) rozhovor
s deťmi o pôvode a zmysle adventu primerane ich veku –
určite však potrebujú vedieť, že je to príprava na príchod
Ježiška do betlehemských jaslí, ktoré v prvom rade zosobňuje
ich srdce. Preto by malo byť čisté a plné dobra, dobrých
skutkov. Môžeme ich povzbudiť aby radi konali dobré skutky,
alebo sa zriekali sladkostí a ušetrené peniaze darovali
chudobným deťom napr. v Afrike.
Môžeme spolu s deťmi vytvoriť adventný veniec a pomodliť sa
Otče náš a Zdravas Mária, Sláva Otcu a zapáliť v prvú adventnú
nedeľu jednu sviečku.

