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NAROZENÍ PÁNĚ, cyklus A
„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid:
„V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán."
(Lk 2, 1-14)
Jakou pomůcku navrhujeme:
+ Balicí papír a fixy
+ Betlémskou hvězdu vystřiženou z papíru na špejli (příloha č. 1)
+ Andělská křídla vystřižená z papíru, doplněná gumičkou k upevnění na záda dětí ne spínací špendlík ke
stejnému účelu (příloha č. 2)
+ Velká svíce umístěná uprostřed společenství dětí, lucerničky, jsou-li ve farnosti k dispozici nebo postačí
sklenice od zavařeniny a čajová svíčka
+ Kartička s vánočním přáním nebo obrázek s vánoční tématikou (příloha č. 3A, 3B, 3C)

Děti, bojíte se někdy? Máte někdy strach?(dát prostor dětem, nehodnotit)
A z čeho máte nejčastěji strach? (dát dětem prostor, nehodnotit, napsat na
balicí papír)
Tma, ta v nás vzbuzuje velký strach, protože nevidíme a tak nevíme, co nás
obklopuje, a pak máme strach. Je to tak? (dát dětem prostor, nehodnotit)
A jaké to je, když máte strach? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Dnes jsme slyšeli: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům
temné země vzchází světlo“ S tímto světlem už se nikdy nemusí bát tmy. Tady
máme děti světýlka, rozsvítíme si je, abychom se už nikdy nebáli tmy. (Kněz
rozsvítí svíčky v lucerničkách nebo připravenou velkou svíci). A anděl, který
se dnes v noci zjevil, říká: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost
pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel…“
Děti, kdopak se to dnes v noci narodil? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Celý advent jsme se těšili na Ježíška, čekali jsme na něj, připravovali mu cestu.
A dnes v noci jsme se dočkali! (dát prostor dětem, nehodnotit)
Děti, kdepak se Ježíšek narodil? (dát prostor dětem, nehodnotit)
A jak obyvatelé Betléma poznali, že se Ježíšek narodil? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Na obloze zářila velká hvězda, říká se jí kometa, a pastýřům se zjevil anděl! A
vy jste teď děti také hvězdy, andělé, kteří zvěstují tu velkou radost, jak jsme
slyšeli v dnešním evangeliu. Tady máme děti také hvězdy a andělská křídla.
(katecheta rozdá dětem hvězdy a křídla, děti si odnesou hvězdy a křídla jim
pomohou připevnit starší děti nebo maminky).
Moc vás chválím a děkuji Vám. (katecheta rozdá dětem vánoční obrázky nebo
přání a děti je rozdají lidem v kostele). Půjdeme teď do kostela zvěstovat tu
radostnou novinu, rozdejte v kostele, prosím, obrázky a přáníčka! Moc vám
děkuji a chválím vás.
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SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, cyklus A
„Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen!.“
(Mt 10, 17-22)
Jako pomůcku navrhujeme:
+ balicí papír a fixy (černou, zlatou a červenou)
+ hyacint nebo amerylis – cibulka v květináči, bez květu, pouze se zelenými výhony)

Děti, máte nějakého nejlepšího kamaráda, se kterým si povídáte, pomáháte si
a máte jej hodně rády? Jak se jmenuje? (dát prostor dětem, nehodnotit,
napsat jména na balicí papír)
A co když bude tomu kamarádovi někdo ubližovat, bude o něm ošklivě mluvit?
(dát dětem prostor, nehodnotit)
Zastanete se ho, půjdete mu na pomoc? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Dnes jsme slyšeli o muži, který se jmenoval Štěpán. Ježíš byl jeho největší
kamarád, i když se nikdy nepotkali. Štěpán všude vyprávěl o jeho životě a o
tom, co Ježíš vykonal. A co na to ti, kteří jej slyšeli? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Nejen, že se na Štěpána za jeho slova zlobili, ale dokonce po něm házeli
kameny. Ale on neutekl. Věřil v Ježíše a jak jsme slyšeli, dokonce Jej i viděl!
Dokonce za Něj zemřel!
Jaký asi byl Štěpán, děti? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Byl velmi statečný a spravedlivý a také hodný. I když mu ostatní ubližovali,
přimlouval se za ně a říkal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích!“
Sv. Štěpán byl jako tahle květinka. (Kněz dětem ukáže květináč s cibulkou).
Je to krásná květina, líbí se Vám? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Nemá ani květ, je to jen cibulka. Cibulka je, děti, jako vaše srdce. Je v ní ukrytý
celé tajemství života, ten velký zázrak Božího Stvoření a Kristovy lásky. Když
budete o cibulku pečovat, vyroste a vykvete krásným květem, tak jako sv.
Štěpán vyrostl a vykvetl Kristovým přátelstvím a láskou. Ale pozor děti,
květina je velice křehká, musíme ji chránit a trpělivě oni pečovat až dokonce!
Děti, dnešní čtení je hodně složité i pro dospělé. My si budeme pamatovat, že
Ježíš nás nikdy neopustí, protože Jemu na nás záleží. Když budeme trpěliví a
vytrvalí až do konce, nemusíme se ničeho bát!
Moc vás chválím a děkuji vám. Pojďme do kostela a buďte stateční a vytrvalí
jako sv. Štěpán!
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SVÁTEK SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, cyklus A
„Moje milé děti! Toto Vám píšu, abyste nehřešily. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce:
Ježíše Krista spravedlivého."
(1 Jan 1, 5 -2, 2)
Jako pomůcku navrhujeme:
+ balicí papír a fixy (černou, zlatou a červenou)
+ betlémská hvězda (příloha č. 1)
+ veliká svíce uprostřed společenství dětí, lze použít i paškál

Děti, jestlipak někdy zlobíte rodiče? (dát prostor dětem, nehodnotit)
A jak děti zlobíte? (zapsat fixou na papír)
A co na to říkají, když je zlobíte? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Zlobí se na vás, viďte. A to není hezká chvíle. Je to jakoby v pokoji, kde si
hrajeme a kde je nám moc dobře, najednou zhaslo světlo a byla úplná tma.
(Katecheta fouknutím zhasne svíci, která je před dětmi).
Proč si myslíte, že někdo může mít ve tmě strach? (dát dětem prostor,
nehodnotit)
Ve tmě nám není moc dobře. Když ale přijdeme za maminkou a tatínkem a
přiznáme, že jsme zlobily a je nám to líto…(katecheta znovu rozsvítí svíci
uprostřed společenství dětí) je to jako když se ve tmě rozsvítí světlo a je nám
zase dobře; sice někdy dostaneme trest, ale je nám přesto dobře, protože se
rodiče na nás nezlobí. Když nebudete lhát, ale dokážete se přiznat, že jste
zlobily, budou vás rodiče mít rádi ještě více než předtím.
Každé dítě zlobí a zlobení se asi úplně nezbavíme, ale je potřeba se hodně
snažit. Pro koho je těžké nezlobit? Zvedněte ruku prosím.
Můžete dát příklad, jak zlobíte? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Za vás se dnes pomodlím, abyste měli sílu nezlobit a když se to nepovede,
abyste měly odvahu se k tomu přiznat. A vy, které se zlobením nemáte tak
velký problém se za ostatní také můžete pomodlit. Dohodnuto? (dát dětem,
nehodnotit)
Dám vám jednu pomůcku, abyste nezapomínali na to, co jsme si dnes řekli. Je
velká hvězda, která zářila nad jesličkami v Betlémě. Pokud si ji pověsíte
v pokojíčku, bude vám celý rok připomínat, že: „Bůh je světlo, a tma v něm
vůbec není!“ a tuhle větu si zapíšeme na betlémskou hvězdu (katecheta rozdá
dětem betlémské hvězdy z papíru). A kdo ještě neumí psát, tomu pomůžu já.
Když se podíváte na kometu, budete vědět, že zlobení je tma a být hodný nebo
žádat o odpuštění je světlo. A Bůh je světlo.
Moc vás chválím a děkuji vám.
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SVÁTEK SVATÉ RODINY, cyklus A
„A nad to všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.“
(Kol 3, 12-21)
Jako pomůcku navrhujeme:
+ balicí papír a fixy (černá, zlatá, červená)
+ srdce vystřižené z papíru (příloha č. 4)
+ červená pastelka

Děti, kdo všechno patří do rodiny? (dát prostor dětem, nehodnotit, na střed
balicího papíru namalovat zlatý trojúhelník a kolem malovat černé
panáčky)
Takže to zopakuji: maminka, tatínek, bráška, sestřička, babička, děda, teta….
(udělat velký kruh kolem všech jmenovaných a menší kolem užší rodiny)
Co dělá maminka v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Děkujete mamince také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Dnes jí můžete poděkovat tím, že jí dáte pusu.
Co dělá tatínek v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Děkujete tatínkovi také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Dnes mu můžete poděkovat tím, že mu dáte pusu.
Teď mám těžkou otázku: kdo patří ještě do křesťanské rodiny? (dát prostor
dětem, nehodnotit, udělat zlaté oko do středu a paprsky kolem trojúhelníku)
Uprostřed křesťanské rodiny je Bůh, který jí pomáhá, když jí hrozí nebezpečí.
V dnešním Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh chránil křesťanskou rodinu.
Pamatujete si ještě, jak to bylo?(dát prostor dětem, nehodnotit)
Bůh je láska (udělat červené srdce kolem trojúhelníku), a láska drží všechno
pohromadě (udělat červené srdce kolem užší rodiny). Říká se, že láska je
svorník dokonalosti. Když se v rodině máme rádi, když žijeme s Bohem, pak
je v rodině pohoda, nikdo na nikoho nekřičí, nikdo nezlobí.
(Katecheta rozdá dětem vystřižená srdce z bílého papíru).
Děti, to je ale studené bílé srdce, viďte? Je takové studené, protože nepoznalo
lásku. Ale my lásku máme a víme, jak je to krásné, když nás Bůh miluje, když
nás miluje maminka a tatínek a když milujeme je. Naše srdce je rudé
(červené), protože hoří láskou!
Takže máte dnes tři veledůležité úkoly:
Za prvé: poděkovat mamince a tatínkovi velikou pusou.
Za druhé: červenou pastelkou vybarvit srdíčka (katecheta rozdá pastelky),
aby hořela láskou. Takto zapálená a láskyplná srdce můžete přinést Ježíškovi
v obětním průvodu.
Za třetí: doprovodit tatínka a maminku, až si půjdou pro požehnání a přijmout
požehnání s nimi.
Moc vás chválím a děkuji vám.
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SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, cyklus A
„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.

