POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ - VÁNOCE
Programy ve školách nebo v edukačním centru
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
ADVENTNÍ ČEKÁNÍ
Období před vánočními svátky křesťané nazývají
advent. Naši předkové je obohatili o zvyky, které se staly
oblíbenými tradicemi dodržovanými dodnes. Je to
zejména mikulášská nadílka, ale také řezání barborek
a čekání na jejich květy, otevírání okének adventního
kalendáře nebo tvoření a výzdoba adventních věnců.
Během programu si tyto tradice názorně připomeneme
a ukážeme a pokusíme se je spojit s tématem
obdarování, které děti na Vánocích stále přitahuje.
TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍBĚH
Jádrem programu je vyprávění vánočního biblického
příběhu o putování tří mudrců do Betléma. Tento příběh
obsahuje celou řadu symbolů a žáci mají skrze jejich
interpretaci možnost nahlédnout do jednoho ze způsobů
vyjadřování autorů biblických příběhů. Tento příběh má
velmi aktuální přesah v oblasti solidarity s chudými lidmi
našeho světa, který je východiskem pro pořádání tzv.
"Tříkrálové sbírky". Tento program tak může posloužit k
motivaci koledníků sbírky.

VÁNOČNÍ ILUMINACE VE SVAROGABRIELSKÉM
EVANGELIÁŘI
Svatogabrielský evangelistář patří ke vzácným knižním
památkám bohatým na knižní malbu. Byl vytvořen
řeholními sestrami benediktinkami ze smíchovského
kláštera sv. Gabriela podle tzv. Beuronské umělecké
školy koncem 19. století. Tato škola spojuje umění
starověkého světa, zejména Egypta s moderním
křesťanským uměním. Evangelistář byl nově vydán knižně
v roce 2016. Program je určen starším žákům základních
škol a středních škol, aby jim představil tuto jedinečnou
památku a pozval je ke kreativitě.
IZRAEL - SVĚDEK VÁNOČNÍHO PŘÍBĚHU
Vánoce se svým příběhem jsou pro většinu obyvatel této
země součástí kultury. Vánoční příběh se nicméně
neudál v Čechách, ale na Blízkém východě. Do reálií
oblasti i doby tohoto příběhu žáky uvede a pomůže jim
objevit zajímavé souvislosti lektorka, která v Izraeli
studovala a několik let žila. Program je podpořen
fotografickou dokumentací z odpovídajících lokalit.

VÁNOCE VE SVĚTĚ

LIDSKOST ZÁŘÍCÍ VE VELKÉ VÁLCE

Vánoce se slaví ve většině zemí světa, ale je něco, co je
spojuje? Liší se v něčem slavení Vánoc u nás a třeba
v Japonsku? Během tohoto programu se žáci seznámí se
symbolikou a zvyky slavení Vánoc z celého světa pomocí
poznávací hry plné obrazů, pohlednic a fotek z celého
světa.

První světová válka je běžně velmi opomíjeným
tématem a ještě méně lidí zná jednu z nejzajímavějších
událostí 20. století, která se přihodila právě během první
světové války. O Vánocích roku 1914 si válka vzala
dovolenou a vojáci vyšli ze svých zákopů, aby si
navzájem popřáli pěkné Vánoce, vyměnili dárky a
společně se vyfotografovali. Během tohoto programu
bude žákům představen tento úžasný příběh, ale i jiná
témata jako jsou životní osudy vojáků na frontě, co válka
přináší a co bere.

Programy uvedené na tomto listě je možné realizovat v období od 25.11. do 20. 12. 2019
přímo ve školách (pro jednotlivé třídy), nebo
v sále našeho edukačního centra v Jindřišské 30,
popř. v sále v areálu kostela sv. Ignáce na Karlově nám.
tel. 734 262 294, e-mail: pgcentrum@apha.cz
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POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ - VÁNOCE
Programy v kostelech
PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL
PŘÍBĚH SV. BARBORY O LÁSCE, TOUZE A NADĚJI
Královský kostel, postavený za císaře Karla IV., zasvěcený
německému panovníkovi a pozdějšímu císaři Svaté říše
římské Jindřichu II. a jeho manželce Kunhutě. Svědčí o
tom, že křesťané věří v jiné království, než je pozemské.
Jde o království Boží, které se vyznačuje tím, po čem lidé
touží a v co doufají, že v životě naleznou: o lásce, která
překonává tmu, zimu, smrt, bolest a jiné zlo.
Program realizujeme v kostele sv. Jindřicha a Kunhuty

VLNĚNÍ V CHRÁMU SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ
Chrám sv. Mikuláše je barokním skvostem Evropy. Jeho
architektura v sobě snoubí velkolepost a zároveň pohyb
a vlnění. S tím koresponduje i výběr osobností, jejichž
sochy najdeme ve výzdobě chrámu. Jejich společnými
jmenovateli jsou pohyb a poslání. Při prohlídce kostela
budeme objevovat: Co nám říká výzdoba kostela
o biskupu Mikulášovi? Na jaký pohyb ukazuje? Jak
přesahuje tento chrám a co přinesl tento pohyb do
celého světa?
Program realizujeme v chrámu sv. Mikuláše
na Malé Straně

O BISKUPU MARTINOVI A ADVENTNÍM ČEKÁNÍ
Tento program představí účastníkům tři významné
světce, jejichž svátky slavíme ke konci roku. Jedná se
o sv. Martina, sv. Barboru a sv. Mikuláše. Tito tři světci se
mohou na první pohled zdát velice rozdílní, ale mají toho
velmi mnoho společného. Každý z nich má zajímavý

a barvitý život plný radosti a velkých rozhodnutí, ale
i utrpení a překonávání velkých obtíží.
Program realizujeme
na Vyšehradě

v

rotundě

sv.

Martina

MATKA A SYN
Tento program se uskuteční pouze v katedrále, kde se
křesťané v adventu scházejí brzy ráno, aby zde slavili
zvláštní adventní bohoslužby nazvané roráty. Zastavíme
se na místech, která vznikla k poctě Ježíšově matce
Marii, jež je hlavní postavou vánočního příběhu. Žáci se
seznámí s obrazy a sochami, které ilustrují její životní
příběh. Návštěvu zakončí prohlídkou nejdůstojnějšího
místa katedrály, kde můžeme objevit význam Mariina
příběhu pro naše slavení Vánoc.
Program realizujeme v katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha

O MARIINĚ RADOSTI VE VÝZDOBĚ TÝNSKÉHO CHRÁMU
Množství mariánských obrazů a soch v tomto chrámu
hovoří o veliké úctě k Panně Marii. Žáci se během
programu zastaví u uměleckých děl s vánoční
tématikou, kde Marie hraje ústřední roli. Jedním z nich je
oltář sv. Lukáše, kde autor namaloval několik scén
z vánočního příběhu. Žáci budou mít možnost seznámit
se i s literární podobou biblického vyprávění a zamyslet
se nad tím, proč jsou Vánoce vnímány jako svátky
radosti a naděje.
Program realizujeme v chrámu Matky Boží
před Týnem

tel. 734 262 294, e-mail: pgcentrum@apha.cz
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