
Vánoční hra: Poselství Vánoc pro nešťastnou rodinu  

(Sourozenci se hádají, maminka je prosí, aby jí šli pomoct, oni nejdou. Místo toho si 

zapnou televizi a chtějí se dívat každý na něco jiného. Najednou se však objeví anděl a 

pošle je do vánoční hry o narození Krista, kde se oni stanou herci.) 

Sourozenci jsou ve hře – bratr hraje jednoho z pastýřů, sestra hraje selku, která ukáže 

Josefovi a Marii cestu do jeskyně 

Matka bude hrát Marii 

Anděl, který pak bude oznamovat, že se narodil Spasitel světa, se ve chvíli největší 

hádky atd. objeví, zakryje svými křídly … televizi a způsobí, že se oni sami octnou ve 

hře) 

Postavy: 

Anděl 

Bratr Kája, 1. Pastýř - B 

Sestra Jana, selka - S 

Maminka, Maria - M 

Josef, otec 

2. pastýř 

3. pastýř 

Malí andělové 

Hospodský 

Hostinský (nebo hostinská), role jednoho z nich se může vynechat 

Oslík, volek – podle počtu dětí, mohou být děti převlečené za zvířata 

 

----------------------------------- 

Na podiu se objeví anděl: „Dobrý den. Děti, víte, kdo já jsem?“ … „Ano, anděl. Zdali 

pak někdo z vás ví, co andělé dělají.“ … „Andělé třeba přinášejí lidem důležité zprávy 

od Boha nebo lidi ochraňují. Já jsem vám přišel spolu s jinými sdělit, proč vlastně jsou 

Vánoce. Dávejte dobrý pozor.“ Anděl odejde ze scény a přijdou sourozenci 

s maminkou. 

----------------------------------- 

Domácí prostředí: - rozházené věci na stole, maminka vedle něco dělá (těsto, rozmyté 

nádobí apod.), sestra s bratrem sedí u stolu a hádají se o ovladač 

M: „Děcka, ukliďte to z toho stolu. Kolikrát jsem říkala, že nemáte nechávat jídlo mezi 

učením na stole. A vyhoďte ty kelímky od jogurtu do koše. Jano, už máš napsaný ten 

úkol z matiky?“ 

S: „Já ho dopíšu potom, chci se dívat na tu super romantickou komedii.“ 

B: „Na žádnou komedii se dívat nebudem, to je jenom blbost.“ 



M: „Na nic se dívat nebudete, jestli nejste nachystaní do školy. Až si to uděláte, 

můžete si v televizi něco pustit, ale budeme při tom dělat ještě cukroví. Ty, Kájo se 

máš učit ta anglická slovíčka. No, jak se řeknou Vánoc, prosinec atd.“ 

B: „Vždyť já to už všechno umím.“ Vezme si do ruky slovníček a kouká do něho.  

S: „A že si dostal minule zase pětku.“ 

Bratr přistrčí sestře sešit z matiky: „A ty tady máš sešit z matiky, ať je to spravedlivý.“ 

Maminka bere do ruky televizní program: „Když se chcete dívat na televizi, mohli 

bychom se podívat na tu hru „Putování do Betléma“, ať si připomeneme, proč jsou 

Vánoce.“ 

B: „To přeci ví každý malý dítě. Abychom si mohli dávat dárky. Já bych chtěl …“ 

S: „Stejně nic nedostaneš, furt jenom zlobíš. Narodil se Ježíšek přece.“ 

Maminka na chvilku odejde. Sourozenci nechají učení, jen se zase hádají o ovladač. 

Když matka přijde, nemá kam položit vál a vykrajovátka, děti si toho nevšímají. 

S: „Mami, ať mi dá ten ovladač, já si dnes vyberu, na co se budeme dívat.“ 

B: „To kdyby tu byl táta, ten by se taky určitě chtěl dívat se mnou na hokej, ale vy, 

pitomý holky …“ 

M: „Nejdřív, prosím, ukliďte ten stůl, ať mám kam dát ten vál. Vy to učení ještě 

nemáte hotový? V tom případě jděte do svých pokojů a tam si to dodělejte.“  

S: „Jasně, bylo by lepší, kdyby tu byl táta, nekřičel by furt na nás a nechtěl by, abysme 

pořád něco dělali, ale hrál by si s námi i tu matiku by mi vysvětlil.“ 

M: Praští s tím, co má v ruce: „Nechte toho pořád. Táta tu není, radši od nás odešel.“ 

Nemá daleko k slzám. „Samozřejmě, že bych byla ráda, kdyby tu byl.  Já už pak vážně 

nemám čas, abych si s vámi hrála nebo vás pořádně vyzkoušela.“  Spíš si tak pro sebe 

povzdechne. 

Anděl se objeví před scénou, mávne svými křídly, zakrouží rukama a dechem je pošle 

do vánoční hry. 

A: „Ty, maminko, chtěla ses dívat na vánoční hru. Dobře sis uvědomovala, že by vám 

to mohlo dát radost, naději a lásku. Ale zasloužíš si víc. Vánoce jsou pro vás lidi svátky, 

kdy se konají zázraky. Jeden tu pro tebe mám. Všichni si v té hře zahrajete“ 

--------------- 

Vymění se scéna. Dobrovolníci budou držet látku, zatímco se uklidí stůl a místo něho 

se tam dá vánoční scéna - chýše a jesle. Zatím může někdo číst začátek Evangelia 

podle Lukáše. 

Pak se objeví vyjukaní sourozenci v jiném oblečení. 

Bratr: „Co se to s námi stalo? Co to máš na sobě? Vždyť vypadáš divně.“ 

S: „Však ty taky nejsi žádný krasavec. Máš na sobě zvláštní hadry.“ 

Dole vedle podia jdou Josef s Marií. 



B: „Pst, podívej, kdo to jde. Toho muže jsem už někde viděl. Vypadá jak táta, ale tváří 

se úplně jinak – tak vlídně. Skoro tak jako když jsme byli malí, když si s námi hrál.“ 

S: „To jo, mě zas připadá, že vypadá jak svatý Josef na obrázku, co má naše babička. A 

ta žena zase vypadá jako naše maminka. Je krásná, ale taková utrápená.“ 

Anděl na obě děti vykoukne a pošle je také na scénu: 

„Nemohl jsem se dívat na to, jak trápíte maminku. Poslal jsem vás do vánoční hry, ať 

si uvědomíte, co jsou Vánoce, že Ježíš je skutečný Bůh a člověk a přišel taky pro vás a 

vaše rodiče. „ 

Děti se rozejdou a ukážou se, až bude jejich čas. 

Josef: „Pojď, Maria. Už tam brzy budeme. Najdeme si místečko a tam si odpočineš. 

Maria: „Josefe, tam v dálce ty bílé domečky, to už je Betlém?“ 

Josef: „Ano, děkujme Bohu. Je to skutečně Betlém. Cesta byla dlouhá, ale Bůh nám 

stále pomáhá. Maria, zeptáme se v hostinci na nocleh, souhlasíš?“ 

Maria: „Ano, Josefe.“  

/Josef zaťuká na dveře hospody – budou stále dole třeba s nápisem Hospoda U velké 

hvězdy./ 

 

Josef: „Dobrý den, pane hospodský. Máme za sebou dlouhou cestu a moje žena je 

velmi unavená. Příteli, neměl bys pro nás třeba tu nejmenší světničku?“ 

Hospodský: „Je mi líto. Do Betléma přišlo mnoho lidí. Už není nikde volné místo.“ 

Josef: „Maria, nevím, kam půjdeme. Začíná se už stmívat.“ 

Maria: „Josefe, já to již dál nevydržím, aspoň sednout si potřebuji.“ 

Josef klepe na dveře „Hostince Pod jeskyní“, otevřou se dveře a v nich stojí naštvaný 

hostinský. 

Josef: „Hostinský, přeji dobrý den, zdaleka …  

Hostinský ho nenechá ani domluvit: „Hybaj chátro od mých dveří, vzácnější hosté již 

zde leží.“ 

Maria s Josefem jdou smutně dál, Josef ji musí podpírat. 

Maria: „Josefe, ještě tady v tom domku zkus zaklepat, snad tam nám pomůžou.“ 

Ve dveřích se objeví selka. Také Josef ji prosí: „Paní milá, hledáme místa zde 

v Betlémě, přišli jsme se dát sepsat na popud císaře, ale nemáme kde hlavu složit. 

Žena je už velmi unavená.“ 

Selka (převlečená sestra): „Ráda bych vás pod střechu přijala, ale nemám, kam vás 

uložit.“ 

Maria: „A neporadila byste nám, kam jinam bychom mohli jít?“ 

Selka: „Počkejte, snad tady za hostincem je taková jeskyně, tam naši pastýři chodí 

s ovcemi. Tam byste mohli nějakou noc přečkat. A váš čas, paní, již nastává, já vám 

přinesu vodu a nějaké další věci.“ 



Josef s Marií poděkují selce, vezmou si od ní džbán vody a pleny (nebo něco) a jdou do 

jeskyně – nahoře na podiu. 

Dojdou do jeskyně, všechno zhasne a ozve se melodie Tiché noci. Po té se ozve pláč 

dítěte.  

Vedle jeskyně scéna pastýřů, u ohně leží pastýři. 

 

 Melodie: „Tichá noc…“  

Všichni pastevci poklimbávají …jeden z nich si povídá polohlasem (pro sebe, ale aby 

mu diváci rozuměli!). 

1. pastýř (převlečený bratr): „To je ale divná noc… takové zvláštní ticho…ani ty ovce 

nebečí…jako, když na něco čekají… ale psi jsou úplně klidní…“  

Rozhlédne se po svých kamarádech a pokračuje: „Oni si klidně usnou…dneska v noci 

se určitě něco semele… brrr, to je zima.“ Zachumlá se víc do pláště, schová si i hlavu… 

Objeví se anděl a za ním poletují malí andělé. Pastýř začne budit ostatní a ukazuje na 

anděla. Tu se začnou divit, lekat apod. 

Anděl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes 

se vám narodil Spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením: 

Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 

Všichni andělé chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; 

Bůh v nich má zalíbení.“ 

2. pastýř si mne oči a diví se: „Co to bylo? Slyšeli jste to? Nebo se mi to jenom zdálo?“ 

Ostatní také začnou vstávat. 

3. pastýř: „Rychle! Jdeme do Betléma! Někdo se tam narodil! Je to prý spasitel!“  

Je chaos, jeden padá pře druhého, okřikují se. Tu jeden z nich: 

2. pastýř: „Počkejte, klid. Neříkal, že to dítě leží v jeslích?“  

3. pastýř:  „Jasně! Asi jsou to ňácí chuďasové!“  

2. pastýř: „No právě! Měli bychom jim něco přinést…“  

1. pastýř: „No, asi jo. Ale co? Sami toho moc nemáme. Ale mohu vzít mléko!“  

2. pastýř: „Já mám ovčí kůži.“ (pastýři se mu smějí: ha,ha,ha.) „No, jako že mám kůži 

z ovce, ta dítě zahřeje.“ 

3. pastýř: „Hele, a co takhle jim vzít malé jehně? To bude jídla!“  

2. pastýř: „Všechno vezmeme s sebou! Ale teď už rychle pojďte!“ 

Pastýři sbírají své věci a odchází…doprovázeni melodií písně „V půlnoční hodinu“. 

pokládají k jeslím výše jmenované dary.  

Potichu je slyšet melodie písně: Chtíc aby spal…“  

Josef:  „To je ale milé! Děkujeme. Jak jste nás našli?“  

Maria: „Odkud víte o dítěti?“  

Maria a Josef: „Kdo vám to řekl?“  



Pastýři – trochu si skáčou do řeči: „Pásli jsme ovce…. přišel anděl…že se narodilo 

dítě…v Betlémě… v jeslích … a že to je Spasitel…jo, Mesiáš… a taky prý náš Král“  

Pastýři – všichni najednou: „Tak jsme ho přišli pozdravit.“ (pokleknou) – Maria a Josef 

se k nim připojí. 

Ozve se melodie „Narodil se Kristus Pán“, za ní se opět změní scéna, opět bude stůl, 

kde sedí sourozenci s maminkou. 

----------------------- 

Bratr se omluví sestře: „Jani, promiň. A příště si pusť, co chceš ty.“ 

S Jana: „Ty taky promiň. Já se ti už nebudu posmívat.“ 

Oba obejmou maminku: „Mami, my už budeme hodní, nezlob se na nás a odpusť 

nám.“ 

Sestra: „Viděli jste na začátku té hry v televizi taky toho zvláštního anděla? Zdálo se 

mi, jako by přišel k nám do pokoje.“ 

Bratr: „… a vtáhl nás do hry.“  

Maminka: „Tak se mi zdá, že nám anděl pomohl, aby k nám taky přišel Spasitel. Děti, 

pojďte, už jsme se dlouho nemodlili.“ 

Sestra: „Jo a taky jsme si dlouho nezapálili věnec. A pomodlíme se taky za tatínka.“ 

Bratr: „… aby k nám našel cestu domů.“ 

Zapálí si věnec a pomodlí se „Otče náš“ a „Zdrávas“. 

V tu chvíli někdo zaklepe. Vstoupí dovnitř tatínek: „Maminko, děti, odpusťte mi. Bylo 

mi po vás smutno, chyběli jste mi, rád bych se k vám vrátil.“ 

--------------------- 

Odejdou ze scény, objeví se anděl: „Tak tady se zázrak opravdu stal. Ale Bůh chce 

vstoupit do života každého z nás a změnit ho. Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje.“ 

Ježíš přináší lásku, radost, pokoj, naději, uzdravení a nový život. A může dělat zázraky i 

ve vašich životech. Tak vám přeji, ať v novém roce cítíte, že Bůh je vaší záchranou a že 

je vám opravdu blízko v dobách hezkých i těžkých.“ 

 

………………………………………… dodatek podle situace 

 

Anděl zamává křídly a přilétnou malí andílci a budou dávat dětem dárečky. 

Pak vystoupí pastýři a pozvou děti do kostela: „Děti, jistě víte, co držím v ruce.“ … 

„Lucernu.“ … „A víte, co je v ní?“ … „Ano, betlémské světlo. Toto světlo je každý rok 

zapalováno v jeskyni v Betlémě, na místě kde se nejspíš narodil Ježíš Kristus. A pak je 

rozváženo do celé Evropy i jinam do světa.“ 

2. pastýř: „A my se s vámi chceme o něj podělit, vždyť se také nazývá „Světlo 

přátelství. Kdo jej ještě nemáte, můžete si ho zapálit v kostele. A pak si společně zde 

venku zazpíváme koledy.“ 


