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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.  

  

 

 


