
JEŽÍŠKOVY VÁNOCE 

Mimořádný dar 

Očekáváme Vánoce a 25. prosince slavíme Ježíšovo narození.  

Předškolní děti (3-6 let) 

Narodilo se miminko 

Zeptejme se dětí, co se asi všechno přihodilo, když se narodili. Můžeme také mluvit 

o narození jejich bratříčků a sestřiček. Kdo je očekával? Jak se na ně připravovali 

rodiče? Co dělali příbuzní a přátelé? (pokud máte ve skupině děti adoptované nebo 

v pěstounské péči, je dobré se o tomto tématu zmínit jejich rodičům, aby sami mohli 

dětem říci, jak na ně čekali a nemohli se už dočkat, až k nim „z domečku“ přijde dlouho 

očekávané a vytoužené děťátko, co všechno pro něj připravili atd.)  

Znamení lásky 

Když se rodina připravuje na narození (nebo přijetí) malého tvorečka, všechno se točí 

kolem této události. Jsou to měsíce čekání, pocitů, úzkostí a starostí. Rodiče i celá rodina 

vybírají jméno, výbavičku, postýlku…  

Když se konečně děťátko narodí, příbuzní a přátelé ho chtějí vidět a přinést mu nějaký 

dárek. Dárky jsou znamením lásky, radosti a sdílení.  

Boží dar 

V Bibli se o narození dítěte vždy hovoří jako o daru, požehnání Božím a jako o přítomné 

radosti a naději. „Hle, darem od Hospodina jsou synové,“ zpíváme v žalmu 127.  

Ježíš je darem Otce 

Ježíš je ten největší dar, který Bůh dal lidem:   

 Právě proto si každé Vánoce připomínáme a slavíme jeho narození.  

 Právě proto si o Vánocích dáváme dárky, abychom si připomněli velikou 

Otcovu lásku k nám lidem.  

 Děti se těší na dárky. Prožívat s nimi jejich radost, když dárky rozbalují, 

znamená účastnit se této Boží slavnosti. 

Ježíšovy dary  

Ježíš přichází na svět proto, aby nám ukázal skutečnou tvář Otce a aby nám dal poznat 

Jeho lásku.  

Ježíš dává své dary těm, kteří jsou pro něj otevření: odvahu domluvit se, radost z toho, 

že se máme rádi, pokoj a odpuštění. Pomozme těm nejmenším udělat malé skutky lásky! 
  



Betlém 

Betlém se svými postavičkami nám tuto událost připomíná. Jak ale betlém vznikl? 

Svatý František měl moc rád Pána Ježíše. Jednoho roku udělal na Vánoce, aby lidem 

připomněl jeho chudé narození v betlémské jeskyni, první „živý betlém“.  

Od té doby se každý rok na Vánoce nejen v kostelích, ale i v mnohých domácnostech 

staví betlémy, které vyprávějí o přijetí tohoto „daru“, kterým je Ježíš. Ten se narodil 

podobně jako všechny děti na světě. 

Betlémské dary 

Přípravou a prohlížením betlému spolu s dětmi objevujeme betlémské „dary“ a společně 

pak připravíme modlitbu chval a díků.  

 Maria a Josef: díky za rodiče.   

 Ježíš: díky za bratříčky a sestřičky a za všechny děti.  

 Pastýři: díky za přátele a kamarády a za dárky, které dostáváme.  

 Andělé: díky za všechny ty, kteří nad námi bdí, a za ty, kteří nám vypráví o 

Ježíši (za babičky, dědečky, učitele, kněze, katechety, řeholní sestřičky atd.). 

 Osel a vůl: díky za zvířata, která pomáhají lidem a hrají si s dětmi.  

Katechismus 
Vycházíme z textu evangelia sv. Lukáše 2,1-20.  

Při slavnosti Ježíšova narození slaví křesťané Božího Syna, který se kvůli nám stal 

člověkem a je hlásán jako Spasitel jak svému izraelskému lidu, který zosobňují pastýři, 

tak všem lidem, které představují mudrci.   

Příběh Ježíšova narození, o kterém čteme v Písmu, je evangelium, což znamená radostná 

zpráva. Je důležité ho sdílet v atmosféře naslouchání hlubším věcem. Naše vyprávění 

může doprovázet stavění betléma, text evangelia můžeme přečíst před už postaveným 

betlémem nebo na Štědrý den těsně předtím, než zasedneme ke společnému stolu. 

Je vhodné odlišit ho od každého jiného legendárního vyprávění a nepřidávat k němu ani 

žádné další podrobnosti pro udržení zájmu dětí.  

(Převzato a upraveno z národního katechismu pro děti Italské biskupské konference) 

Pracovní list 

1. Podle navrženého modelu vyrobíme krabičky ve velikosti, která nám nejvíce 

vyhovuje. (krabičku je nutné složit tak, aby byl obrázek uvnitř na dně. Navrhujeme 

ji pro použití při katechezi neslepovat, aby mohly děti obrázek vybarvit, pevně 

slepit ji mohou doma) Poté je převážeme barevnou stuhou. Když děti krabičku 

otevřou, objeví tam největší dar – Ježíše – a mohou vybarvit obrázek jeho narození.  

2. Obrázek Svaté rodiny můžeme nahradit malou figurkou Ježíška (lze ji zakoupit 

v obchodu s devocionáliemi), kterou do krabičky přilepíme. 

3. Můžeme též zorganizovat hledání pokladu, který obsahuje krabičku s tím 

„největším dárkem“ pro děti.    
 

Autor: Anna Maria Ambrosini.  

Překlad a úpravy z Dossier Catechista 3/2015 – 2016 David Žofák 
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