Adventem se svatým Josefem – úvodní list
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Program, který jsme pro vás připravili na letošní advent je inspirovaný životem svatého Josefa,
především biblickými událostmi do narození Ježíše. Hlavní inspirací při vytváření programu
nám byla kniha „Stín otce“ od Jana Dobraczynskiho. Některé události a informace z Josefova
života, se kterými v programu pracujeme, se nezakládají na historických faktech. Jsou pouze
nosiči příběhu a formou pro vykreslení postav. Metody, které v tomto adventním programu
využíváme, vychází z dramatické výchovy a z bibliodramatu a slouží k tomu, aby bylo možné
se lépe vcítit do postav biblického příběhu a hlouběji poznat, to co mohli lidé v tehdejší době
prožívat. Díky tomu se můžeme také více zamyslet nad biblickým textem a propojit si dané
události se svým vlastním životem. Zároveň je ale potřeba zdůraznit (především dětem), že ne
vše, co se v rámci vaší hry odehraje, se tak skutečně stalo a neustále si připomínat, jak jsou
tyto události popsané v bibli a jak na ně správně nahlížet.
Program je určen rodinám, farním či jiným společenstvím či jednotlivcům. Každý si v tomto
programu můžete vybrat to, co mu bude vyhovovat. Nemusíte se tak držet přesně návodu
a jednotlivých pokynů. Vybrat si můžete jen některé aktivity nebo je různě poskládat podle
svého uvážení.
Program je připraven na každý adventní týden a rozdělen na dva typy.
První z nich nazvaný „Aktivity k rozehrání hry“ je interaktivní a vtáhne vás do příběhu a do
konkrétních událostí. Skrze různé metody hry v roli, pantomimy, živých obrazů, apod. tak
zažijete různé situace, které mohl zažívat svatý Josef, podíváte se na události i z jiných úhlů
pohledů, než jak je běžně známe a zamyslíte se nad pocity a myšlenkami svatého Josefa.
Druhý z nich jsou pak „Aktivity k zamyšlení a diskuzi“. Zde jsou podobné aktivity jako v první
herní části, jen jsou využity aktivity grafické, ústní, apod. Obsah je tedy v obou částech shodný,
jen se liší jednotlivé způsoby práce.
Ke každému týdnu pak patří jeden list (můžete jich využít i více), na který během týdne (nebo
na jeho konci) zapisujete nejrůznější poznámky, myšlenky, výtvory, které během vaší práce
postupně vznikají. Na konci tak můžete vytvořit adventní sešit, který vám může připomínat váš
společně strávený čas. Součástí těchto listů se mohou stát i fotografie z vašich setkávání, které
mohou vyústit ve fotoknihu. Tu můžete využít jako vánoční dárek.
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