
VÁ NOČ NÍ  SPOTY 

Dvojité vánoce v reklamě 

Nemůžeme si nevšimnout, že přicházejí Vánoce: reklamy, girlandy světel, barvy, očekávané a 

připravované dárky a zvláště prázdniny! Ale dosáhnou opravdu tyto pověstné oslavy svého cíle? 

(5. – 6. třída ZŠ) 

Katecheze č. 3 z cyklu „Ježíš nás vede“ 

Vánoce kolem nás 

Na začátku se zeptáme dětí, jestli znají nějakou vánoční reklamu. Můžeme je nechat 

sdílet na přeskáčku, připravíme si však do zálohy nějaký výrazný příklad v časopisu nebo 

na videu či internetu. Pokusíme se pak společně přemýšlet nad tím, jak zasahuje reklama 

do života současné společnosti. Jaký je její (ne vždy přiznávaný) cíl? Slouží reklama 

Vánocům nebo Vánoce reklamě? Jaké metody reklama používá? K čemu směřuje? 

Slova, která reklama využívá, jsou extrémně pečlivě připravená: v pouhých třiceti 

vteřinách musí diváky zaujmout a přesvědčit. Pomáhá si při tom cílenými záběry, 

křiklavými barvami a krátkými příběhy. Promlouvá spíše k emocím a srdci diváka než 

k jeho hlavě. 

Přemýšlejme: jakou představu reklama o Vánocích navozuje? Co má křesťanství 

s vánočními reklamami společného? Určitě můžeme jmenovat věci jako dobré pocity, 

pokoj, světlo a radost, důležitost dětí a přijetí života… Čím nás však táhne pryč a daleko 

od skutečných Vánoc?  

Složitá, ale významná historie  

My příběh o Ježíšově narození už známe. Ale když si evangelium pečlivě pročítáme 

(Lk 2,1-21) a přemýšlíme v tehdejším historickém kontextu, musíme říci, že v něm není 

příliš místa pro dobré pocity; popisované situace jsou spíš drsné a nejisté a nikomu 

bychom je nepřáli.  

Představme si těhotnou ženu, která se musí dostat 150 km daleko, a to pěšky nebo na 

hřbetě osla, jen kvůli dekretu nenáviděného císaře, který nařizuje sčítání lidu, jehož důvod 

nikdo pořádně nechápe.  

Představme si porod daleko od jistoty blízkého domova a novorozence, který zažívá 

svou první noc na světě v přístřešku pro zvířata, protože pro něj není místo v hostinci.  

Představme si, že oslavy narození dítěte, předurčeného k velkým věcem, se neúčastní 

žádní přátelé ani příbuzní, ani nikdo bohatý a důležitý, ani nedostane žádné oficiální 

požehnání náboženských autorit; přijdou jenom obyčejní pastýři, kterými tehdejší židé 

pohrdali a vylučovali je ze společnosti. 

Představme si násilného a závistivého krále, který dělá všechno proto, aby se tohoto 

dítěte zbavil. Jedinou záchranou je útěk do daleké země, kterou tehdejší Izraelité 

nenáviděli jako místo, kde byli kdysi otroky.  



Skutečné poselství Vánoc 

Zpráva, kterou hlásají andělé, je neuvěřitelně radostná: Bůh sám sestoupil na zem, aby 

lidem přinesl pokoj a ukázal svou lásku (Lk 2,14). I přes nejistotu, námahu a neštěstí láska 

rodičů, dalších prostých a nečekaně příchozích lidí dítě ochrání a umožní, aby mohlo 

vyrůst v silného a citlivého člověka, vnímavého k nové zvěsti, kterou chce Bůh sdělit 

světu.  

Na jaké současné situace a příběhy si vzpomeneme, když pomyslíme na to, co se 

přihodilo Ježíši? Kdo dnes prožívá podobné situace jako tehdy on? Jaký postoj bychom 

vůči nim měli zaujímat?  

Zkusme vytvořit vlastní reklamu na Vánoce a vybrat pro ni myšlenky, obrazy a 

slogany, které nám přijdou nejbližší „originálním“ – původním Vánocům.     

Nakonec pozvěme Ducha svatého do našich srdcí a životů prostřednictvím krásné 

modlitby Petra z Celana, mnicha z 5. století, kterou najdeme na pracovním listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Raimondo Pierfortunato.  

 

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista 

3/2017 – 2018 David Žofák. 
  



 
 

NALADĚNÍ NA BOŽÍ KANÁL 
Abychom mohli prožít opravdové Vánoce 

V tomto období jsme obklopeni REKLAMOU, 
která nám připomíná, že přicházejí Vánoce. 
 

Jaká vás napadne jako první? Co chce právě tato 
reklama prodat? Je sympatická a dobře udělaná? 
 

Jakou představu Vánoc nám podsouvá? Je v ní 
víc vidět Santa Claus, nebo Ježíšek v jeslích? Jaké 
obrazy v ní jsou vzdálené nebo blízké 
křesťanskému poselství? 

Přijď v poníženosti, ne ve své velikosti; 
ve stáji, a ne na nebi andělů;  
v náručí tvé matky, a ne na trůnu tvého majestátu; 
na oslu, a ne mezi cherubíny; 
k nám, a ne proti nám; 
abys nás zachránil, a ne soudil; 
abys nás v pokoji navštívil, a ne v hněvu odsoudil. 
Když přijdeš takto, Ježíši, nebudeme utíkat od tebe, ale 
poběžíme k tobě. 
Půjdeme k tobě, abychom žili s tebou, 
s Otcem a Duchem svatým na věky věků. Amen. 
       Petr z Celana 
  
 

Co se stalo o skutečných Vánocích? 
(čteme Lk 2,1-20; Mt 1,18-2,18) 
 

Jak bychom je zobrazili na plakátu nebo 
v reklamním spotu?   
 

Jaké poselství sděluje současným lidem?  


