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SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
„Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho
uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu,
co jim pastýři vyprávěli.“ (Lk 2, 16-21))
Jako pomůcku navrhujeme:
+ Balicí papír a fixy
+ Látky, šátky, deky, andělská křídla (příloha č. 2)
+ Dialogy pro dramatizaci

Dneska si budeme povídat o tom, kdo se na Ježíška přišel do Betléma
podívat.
Kdo z vás má doma postavený betlém? (vyčkat, až děti začnou zvedat ruce)
A co v každém betlému musí vždycky být? (dát prostor dětem, napsat
odpovědi na balicí papír)
V betlémech bývají pastýři. Co vlastně dělají pastýři? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Pastýři se starají o stáda oveček. Starají se, aby se žádná ovečka neztratila,
aby ovečky měly vždy co jíst a pít, atd.
Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli děťátko položené v jeslích. Když ho
uviděli, začali vyprávět, co jim o tom dítěti bylo povězeno.
Kdo jim o tom děťátku řekl? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Byli to andělé, kteří jim na pastvinách okolo Betléma přišli povědět, že se
mají hned vydat do města Betléma, kde v jesličkách naleznou děťátko.
Máme tady nějaké bílé látky a také andělská křídla. Kdo z vás by chtěl být na
chvilku andělem? (podle počtu rekvizit a dětí vybrat nějaké herce na
anděly).
Víte děti, koho tam ještě pastýři u Ježíška viděli? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Byla to Ježíšova maminka, Panna Maria, která se možná právě skláněla nad
malým Ježíškem a do ouška mu zpívala ukolébavku. Někde tam byl také
Josef, který se staral o to, aby Ježíškovi a Marii nebyla zima.
Chtěl by si někdo vyzkoušet tyto role? (nabídnout dětem modrý šátek pro
Marii, zamotanou deku tak, aby to vypadalo, že je to miminko,
deku/přehoz pro Josefa)
Každý, kdo tam byl a slyšel to, co pastýři vyprávěli, se divil, že právě jim obyčejným pastýřům se zjevili andělé, aby jim oznámili tu radostnou zprávu.
Ale Maria to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Ještě
potřebujeme pastýře. Kdo z vás by je mohl hrát? (oblečeme zbytek dětí do
pastýřských obleků, stačí šátky na hlavu).
Pak si celý příběh o narození přeříkáme znova podle rozdělených rolí.
(Pokud celebrant dovolí, se příběh může předvést v kostele, nebo děti mohou
jít v převlečené v obětním průvodu)
Moc vás chválím a děkuji vám.

