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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. 


