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III. Budoucnost jiÏ zaãala
/ Pfiipravme cestu Pánu

Tematick˘ celek se vztahuje k adventní dobû a smûfiuje k oslavû narození JeÏí‰e Krista. Tentokrát nepohlíÏíme
na vánoãní události ani jako na podivuhodné setkání Boha s ãlovûkem a ãlovûka s Bohem (6. roãník), ani se
nezam˘‰líme nad chudobou narozeného dítûte (7. roãník), ale ukazujeme na skuteãnost, Ïe mír v tomto svûtû má
pro kfiesÈany konkrétní podobu – tváfi JeÏí‰e Krista. SouÏití lidí podle svûdomí a norem v prÛbûhu dûjin spoleãností
vyzkou‰en˘ch a Bohem potvrzen˘ch v Desateru je orientováno k souÏití, které pfiiná‰í porozumûní, ohleduplnost
a solidaritu. Kristus nepfii‰el proto, aby byl vz˘ván a obdivován, n˘brÏ aby pfiiná‰el smífiení a pokoj. 
V prvním setkání se dûti konfrontují s rozporuplnou otázkou, jak je moÏné vûfiit, Ïe BoÏí království je uÏ teì a tady,
kdyÏ svût i po Kristovû narození zÛstává svûtem pln˘m konfliktÛ, válek, bídy a utrpení a objevují kfiesÈansk˘ úhel
pohledu na tuto skuteãnost.
Následující dvû témata „Kristus ve mnû“ a „Kristus v tobû“ pak smûfiují k osobnímu setkání s Kristem
a podporují tematick˘ celek vûnovan˘ svátosti smífiení. Dûti se uãí vnímat vánoãní události jako chvíle, kdy JeÏí‰
vstupuje do vnitfiních konfliktÛ ãlovûka ne proto, aby ho odsoudil, ale aby mu pfiinesl odpu‰tûní a pokoj. 

12. Království míru a pokoje

Téma setkání:
Dûti si v souvislosti s oslavou narození JeÏí‰e Krista poloÏí provokativní otázku: Jak je to moÏné, Ïe na svûtû je
stále bída, hlad, zlo, nemoc a smrt, kdyÏ jako kfiesÈané vûfiíme, Ïe BoÏí království uÏ pfii‰lo. Dûti porovnají oãekávání
lidí pfied JeÏí‰ov˘m narozením s oãekáváním lidí dnes, dostanou prostor pfiem˘‰let o skuteãnosti, Ïe BoÏí království
uÏ je, ale zároveÀ je‰tû není, a uãí se z tohoto úhlu pohledu vnímat konflikty souãasného svûta. V souvislosti
s tématem je vhodné zopakovat uãivo z minul˘ch roãníkÛ o poãítání ãasu (5.3.15) a o prorocích (7.4.21). Téma
rozvíjí setkání 8.1.7 „Nov˘ pohled na svût“ a v setkání 8.4.21 „Nedûle svátek osvobození“ se téma o vnímání ãasu
prohloubí o rozmûr slavení.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata: 
âlovûk a spoleãnost: v˘chova k obãanství – lidská solidarita, Ïivotní cíle a plány; OSV – psychohygiena, dobrá orga-
nizace ãasu; VDO – angaÏovat se a b˘t zainteresovan˘ na zájmu celku; MKV – princip sociálního smíru a solidarity.

Cíle setkání:
Dûti si mají popsat situaci izraelského národa pfied JeÏí‰ov˘m pfiíchodem, tedy v dobû mesiánsk˘ch proroctví.
Dûti mají vytvofiit analogii mezi situací JeÏí‰ova pfiíchodu a dne‰ní situací: BoÏí království je jiÏ pfiítomné v tomto
svûtû, i kdyÏ je pln˘ konfliktÛ, válek, bídy a utrpení.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Jak rÛznû plyne ãas 

Cíl: Dûti si mají uvûdomit, jak rÛznû mÛÏe ãlovûk proÏívat plynutí ãasu, a porovnat své vnímaní ãasu s druh˘mi.
PomÛcky: pracovní listy
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Cviãení vnímání ãasu
Vzhledem k adventu jako k dobû oãekávání pfiíchodu BoÏího Syna, kterou jako kfiesÈané proÏíváme pfiípravou
na oslavu jeho narození, se budeme zab˘vat pojmy jako ãas a vûãnost. V této souvislosti pak rozkryjeme,
jak je moÏné, Ïe BoÏí království uÏ tady na zemi od Kristova pfiíchodu je, ale vlastnû je‰tû není, protoÏe války,
nepokoje, nespravedlnost, nemoci a bída stále existují. 
Zeptáme se dûtí, co jim dnes trvalo dlouho, napfi. hodina chemie, fronta ve ‰kolní jídelnû apod. Pak se zeptáme,
co jim ubûhlo rychle, napfi. hodina tûlocviku, ãas urãen˘ na písemku, cesta ze ‰koly apod.

âas nevnímá ãlovûk stejnû. Nûco se mu mÛÏe zdát dlouho, kdyÏ ho to nebaví, nebo se nudí, nûco mu právû
naopak ubûhne rychle, kdyÏ z toho má radost. V‰imneme si, jak je na‰e vnímání ãasu rÛzné.

Odhadujeme bez hodinek, jak dlouho trvá 1 minuta, pÛl minuty apod. Stojíme a ten, kdo si bude myslet,
Ïe ubûhl náleÏit˘ ãas, se posadí, nebo sedíme, a ten, kdo si bude myslet, Ïe ubûhl náleÏit˘ ãas, zvedne
ruku.

Kdy ãas bûÏí rychle a kdy pomalu
Rozdáme pracovní listy, na kter˘ch je kruh rozdûlen˘ na dvacet ãtyfii dílÛ. Dûti vybarvují kruh dvûma
pastelkami podle toho, kdy obvykle vnímají, Ïe ãas bûÏí rychle, a kdy jim pfiipadá, Ïe se vleãe. Kruh si mohou
vybarvit také podle toho, jak pro nû probíhal dne‰ní nebo vãerej‰í den a dûti si do nûj mohou jednotlivé ãinnosti
zapsat, napfi. kdy spí, kdy jsou ve ‰kole, kdy jí, kdy se nudí, kdy sedí pfied televizí nebo pfied poãítaãem, kdy
sedí ve vlaku nebo v autobuse apod. AÏ budou dûti hotové, mohou si vzít pastelku a vybarvit sytû ty ãasti
dne, kdy se jim to, jak tráví svÛj ãas, líbí, kdy ménû a kdy vÛbec. Na závûr mohou dûti jmenovat ãasti dne,
které ocenily nejvíce a nejménû. Dohodneme se na jedné ãinnosti, která je pro v‰echny nejvíce nudná, 
a na jedné ãinnosti, která je nejvíce baví.
Porovnáme si, kolik dílkÛ má kdo vybarven˘ch kterou barvou, a urãíme „krále/královnu ãasu, kter˘ se vleãe“,
a „krále/královnu ãasu, kter˘ bûÏí“. O tom, ve kter˘ch chvílích se dûti nejvíce nudí, a co dûlají, kdyÏ jim ãas
ubíhá, si mÛÏeme povídat. Dûti se mohou dohodnout, která ãinnost je pro nû nejzábavnûj‰í a která
nejnudnûj‰í. 

Nuda
Velk˘ formát papíru pfiehneme na polovinu. Na jednu stranu napí‰eme slovo NUDA a dûti mohou vym˘‰let
jiná slova se stejn˘m v˘znamem, napfi. dlouhá chvíle, nic, prázdno, únava, spánek, otrávenost apod. Na druhou
stranu vym˘‰líme situace, které nudu zahánûjí, které nás dokáÏou od nudy osvobodit, napfi. telefon, zvonek,
náv‰tûva, kníÏka apod.

Marek, Jana, Luká‰ a jejich ãas
Rozdáme dûtem pracovní listy a pfieãteme si texty o tfiech dûtech, které rÛznû vnímají a proÏívají svÛj ãas.
V pfiíbûzích nejde o to, co v tom ãase uÏiteãného dûlají a ãím jej naplÀují, ale zda je jejich my‰lení
orientováno spí‰e do minulosti, pfiítomnosti nebo budoucnosti. Texty jsou popisem tfií druhÛ proÏívání ãasu.

Marek zase sní. Má dokonce své oblíbené sny. Po hodinû tûlocviku si nejradûji pfiedstavuje, jak je z nûho slavn˘ fotbalista.
Vidí v‰echno se v‰emi detaily a barevnû: triko, tenisky, sly‰í potlesk fanou‰kÛ. Po dobrodruÏném filmu se z nûj stává
cestovatel, kter˘ putuje amazonsk˘mi pralesy a zachraÀuje pfiírodu pfied lidmi a pfied poÏáry. 
Jana má pofiád co dûlat. KdyÏ pfiibûhne ze ‰koly domÛ, má spoustu moÏnosti a málo ãasu. Musí si ho naplánovat. Nejdfiív
se naobûdvat, pak se dívat na televizi, ne radûji si pustí video, oblíben˘ seriál je aÏ potom. Veãer se bude zase hádat s mámou.
Je nemoÏná a táta je na její stranû. Taky by mohl jednou uznat, Ïe i ona má pravdu. Pak udûlat úkoly a zavolat Lence,
nebo nejdfiív zavolat Lence a pak dûlat úkoly? Lenka byla dneska taky nûjaká divná…
Luká‰ovi se obãas podafií proÏít nûco úplnû jiného neÏ Markovi a Janû. Pfiitom Ïije úplnû normálnû. KdyÏ je ve ‰kole, tak
je ve ‰kole. KdyÏ jí, tak jí. KdyÏ jede na kole, tak jede na kole a cítí pfiíjemn˘ vítr a teplé slunce. Na semaforu blikne zelená
a Luká‰ jede pfies kfiiÏovatku, na chodníku uvidí Jakuba a zamává mu. 

Diskutujeme: Kter˘ zpÛsob proÏívání je jim nejbliÏ‰í? Kter˘ jim pfiipadá nejvhodnûj‰í? Které z dûtí proÏívá
nejkrásnûj‰í chvíle? Kdo z nich proÏívá ãas nejskuteãnûji?

Vnímání ãasu popí‰eme takto:
Marek znovu proÏívá ve své fantazii to, o ãem v minulosti ãetl, vidûl nebo si to pfiedstavoval. Uniká 
pfied nudnou pfiítomností. Jana Ïije starostmi o budoucnost a o druhé. Nemá ãas na pfiítomnost pro starosti
o budoucnost. Luká‰ Ïije v pfiítomnosti.
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âlovûk proÏívá rÛzné chvíle svého Ïivota nûkdy jako Marek, nûkdy jako Jana a nûkdy také jako Luká‰. 
Pfiem˘‰líme:
– Kdy vnímáme ãas jako Marek? Kdy se obvykle schováváme pfied pfiítomností? Napfi. KdyÏ chceme proÏít

je‰tû jednou nûjakou pfiíjemnou chvíli a pfiedstavujeme si ji. KdyÏ nás ãeká nûco nepfiíjemného. KdyÏ se
nudíme. Apod.

– Kdy vnímáme ãas jako Jana? Kdy si dûláme starosti o budoucnost? Napfi. KdyÏ máme hodnû starostí
a povinností. KdyÏ nás ãeká nûco, na co se musíme pfiipravit. Apod.

– Kdy vnímáme ãas jako Luká‰? Kdy umíme proÏít pfiítomn˘ okamÏik? Napfi. KdyÏ jsme spokojení. KdyÏ
se niãeho neobáváme. KdyÏ se nám líbí na svûtû. Apod.

Dûti se mohou sdílet s tím, jak vnímají konkrétní kaÏdodenní ãinnosti, napfi. jak vnímají ãas, kdyÏ ráno vstávají,
kdyÏ jdou do ‰koly, kdyÏ je tûlocvik, kdyÏ je velká pfiestávka apod.
KdyÏ se na nûco soustfiedíme, nûco se nám líbí nebo nás nûco zaujme, proÏíváme pfiítomn˘ okamÏik Ïivota.
KdyÏ na nûco vzpomínáme, znovu si zpfiítomÀujeme pfiíjemné nebo i nepfiíjemné chvíle, které jsme proÏili,
Ïijeme v minulosti. Pro Ïivot je ale také dÛleÏité plánovat, co bude nebo co by mohlo b˘t. V‰echny tyto
zpÛsoby proÏívání ãasu jsou v pofiádku, jen b˘vá ‰koda, kdyÏ ãlovûk mÛÏe nûco proÏít v pfiítomnosti a dá
místo toho pfiednost úniku ke vzpomínkám nebo ke sv˘m vizím. 

Doba
Dûti mohou jmenovat rÛzné doby z historie charakterizované urãitou událostí, vládou, státním zfiízením,
umûleck˘m slohem apod. Podobnû mohou jmenovat urãité doby svého Ïivota, napfi. doba pfied
narozením, doba pfied stûhování, doba, kdy jsem chodil(a) do matefiské ‰koly apod. Na závûr se pokusí
pojmenovat dobu svého Ïivota, kterou právû proÏívají, napfi. „doba trapasÛ“, „doba marného snaÏení“
apod.

2. Vlastní téma

✼ Království míru a pokoje pfied narozením JeÏí‰e Krista

Cíl: Dûti si mají pomocí práce s biblick˘mi texty uvûdomit, jak˘m zpÛsobem mluví starozákonní proroci o nadûji
v budoucnost a jak se pro kfiesÈany narozením JeÏí‰e Krista tato nadûje naplÀuje.
PomÛcky: pracovní listy

Mesiánská proroctví
Narozením JeÏí‰e se zmûnila doba a o nûkolik století pozdûji to lidé vyjádfiili i tím, Ïe tak oznaãili i poãítání
ãasu v kalendáfii za léta pfied Kristem a po Kristu. Podíváme se, jaké to bylo s proÏíváním „ãasu pfied Kristov˘m
narozením“, „ãasu Starého zákona“.

Doplnûní k v˘voji kalendáfiÛ: 
Poãátek fiímského kalendáfie není pfiesnû znám. Tento kalendáfi v‰ak byl nespolehliv˘. Nejvy‰‰í náboÏensk˘ ãinitel v ¤ímû
libovolnû mûnil a zneuÏíval kalendáfi k nejrÛznûj‰ím politick˘m machinacím, napfi. prodlouÏil rok, aby svému oblíbenci
prodlouÏil vládní období. V‰eobecn˘ zmatek v kalendáfii odstranil Gaius Julius Caesar v roce 46 pfi. Kr., kdyÏ povolal 
do ¤íma proslulého fieckého astronoma Sósigena, aby vytvofiil kalendáfi nov˘, kter˘ dostal podle Gaia Julia Caesara jméno
juliánsk˘ a byl na svou dobu nepochybnû mistrovsk˘m dílem. Byl to první skuteãnû „trval˘“ kalendáfi, tj. kalendáfi, kter˘
kaÏd˘ rok zaãínal stejn˘m dnem. PÛvodní juliánsk˘ kalendáfi poãítal letopoãet od poãátku vlády v˘znaãn˘ch panovníkÛ
fiímské fií‰e. Teprve v 6. století na‰eho letopoãtu (v roce 532) navrhl opat fiímského klá‰tera Dionysius Exiguus, aby 
za základ letopoãtu pfiijali kfiesÈané rok Kristova narození. Návrh se ujal, a tak vznikl kfiesÈansk˘ letopoãet uvádûn˘ zkratkou
AD (Anno Domini = léta Pánû). Pro numerickou chybu se v‰ak jeho poãátek zcela urãitû nekryje se skuteãn˘m rokem
Kristova narození.
JelikoÏ doba obûhu Zemû kolem Slunce není celistv˘m násobkem délky otoãky Zemû kolem osy, roze‰el by se kalendáfi
s délkou roku 365 dní pomûrnû rychle s nástupy roãních dob. Juliánská reforma zavedla „prÛmûrnou délku roku“ 365,25
dne, coÏ je jen o nûco málo více neÏ „pfiesná“ délka roku 365,2422 dne. Rozdíl mezi prÛmûrnou délkou juliánského roku
a skuteãnou dobou obûhu Zemû kolem Slunce tak ãiní jen 11 min 12 s, ale i tento zdánliv˘ rozdíl naroste za 129 let o cel˘
den. Za 13 století to pak bylo 10 dnÛ, coÏ uÏ bylo viditelné i pfii nástupu roãních dob. PapeÏ ¤ehofi XIII. tedy poÏádal
astronoma Clavia, aby pfiipravil návrh dokonalej‰ího kalendáfie, kter˘ uzákonil roku 1582. Bylo vynecháno 10 dnÛ
juliánského kalendáfie tak, Ïe po ãtvrtku 4. fiíjna 1582 následoval pátek 15. fiíjna 1582. Tato gregoriánská reforma nebyla
pfiijata souãasnû v celé Evropû. V âechách a na Moravû byla zavedena r. 1584 a nûkteré státy reformu pfiijaly aÏ v minulém
století: Bulharsko (1916), SSSR (1918), ¤ecko (1924), Turecko (1927). 

(Cyrilometodûjská teologická fakulta, UP V Olomouci, Fundamentální liturgika pro 3. roãník dálkového studia, 
P. ThDr. Ing. Pavel Kopeãek)
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MÛÏeme pfieãíst text v uãebnici na s. 46. Izrael‰tí proroci mluví o vztahu mezi Bohem a lidmi v aktuálních
situacích, které proÏívají. Mluví o trestech, kdyÏ lidé poru‰ují BoÏí pfiíkazy, mluví o záchranû, kdyÏ trpí
nespravedlností a útlakem. Záchranu pfiinese v jejich proroctvích zachránce – král, kter˘ má zpoãátku
pozemskou a politickou podobu. Mluví se o Bohem povûfieném panovníkovi z rodu krále Davida, kter˘
zbranûmi pfiemÛÏe nepfiátele Izraele a zaloÏí svûtovou fií‰i.

Vyjde hvûzda z Jákoba, povstane Ïezlo z Izraele. (Nu 24,17b)
BoÏe, pfiedej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvÛj lid spravedlivû a podle tvého práva.
Hory pfiinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost. Zjedná právo poníÏen˘m z lidu, dá vítûzit synÛm uboÏáka, zdeptá
utlaãovatele. (Î 72,1–4)

Od 8. století, kdy národ proÏíval tûÏké doby ve vyhnanství nejprve v asyrském a pak i babylonském zajetí,
zaãínají proroci hovofiit o nadûji v budoucnost a touÏit po míru, kter˘ je mimo prostor a ãas a kter˘ pfiinese
jako dítû narozen˘ Mesiá‰. 

NeboÈ se nám narodí dítû, bude nám dán syn, na jehoÏ rameni spoãine vláda a bude mu dáno jméno: „Divupln˘ rádce,
BoÏsk˘ bohat˘r, Otec vûãnosti, Vládce pokoje.“(Iz 9,5)
„A ty, Betléme efratsk˘, aãkoli jsi nejmen‰í mezi judsk˘mi rody, z tebe mi vzejde ten, jenÏ bude vládcem v Izraeli, jehoÏ
pÛvod je odpradávna, ode dnÛ vûãn˘ch. (Mi 5,1)
Hle, dívka poãne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je s námi BÛh). (Iz 7,14)
Nebude soudit podle toho, co vidí oãi, nebude rozhodovat podle toho, co sly‰í u‰i, n˘brÏ bude soudit nuzné spravedlivû,
o pokorn˘ch v zemi bude rozhodovat podle práva.(Iz 11,3–4)
Spravedlnost vytvofií pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpeãí navûky. (Iz 32,17)
Vlk bude pob˘vat s beránkem, levhart s kÛzletem odpoãívat. (…) Kojenec si bude hrát nad dûrou zmije, bazili‰ku do doupûte
sáhne ruãkou odstavené dítû. Nikdo uÏ nebude páchat zlo a ‰ífiit zkázu. (Iz 11,6.8–9) 

âteme jeden citát po druhém a pokusíme se podle nûj odpovûdût na otázky:
– Co se z tûchto slov dovídáme o tom, jak má „království míru a pokoje“ vypadat nebo jak má

vzniknout? 
– Jak se toto proroctví naplnilo v Novém zákonû?
– Dûti mohou nûkolika vûtami napsat do se‰itu svou pfiedstavu pokoje v dne‰ním svûtû a jak by podle

nich mohl vzniknout.

✼ Království míru a pokoje dnes?

Cíl: Dûti mají pochopit, co znamenají slova, Ïe BoÏí království tady uÏ je, ale je‰tû není, a co to znamená pro události
ve svûtû a pro nû osobnû.
PomÛcky: pracovní listy

PoloÏíme dûtem dÛleÏitou otázku, na kterou budeme hledat odpovûì: Jak je to dnes s námi, kdy vûfiíme, Ïe
JeÏí‰ Kristus je ten dlouho oãekávan˘ Mesiá‰. Mesiá‰ uÏ pfii‰el, BÛh do dûjin zasáhl – to si pfiipomínáme
a sly‰íme to kolem sebe mnohokrát kaÏdé vánoãní svátky, ale co se tedy na svûtû zmûnilo?
Dne‰ní svût je stále svûtem mal˘ch i velk˘ch válek. Existují váleãné konflikty, technologie a v˘zkumy
související nepfiímo s váleãn˘m prÛmyslem, politické systémy potlaãující základní lidská práva, existují
politické a ekonomické krize a zápas o moc, války o vliv na svûtovém trhu a boj s pfiírodními katastrofami.
Existují ale také konflikty mezi lidmi – proÏíváme je ve ‰kole, doma i mezi sebou a jsou i konflikty v nás
sam˘ch.

Zapisujeme spoleãnû na tabuli události, které nepfiiná‰ejí pokoj a které právû teì proÏíváme. MÛÏeme je
vztáhnout na aktuální politickou situaci i na „vánoãní konflikty“ jako je nervozita, pfiedstíraná idyla, zdánliv˘
pokoj apod.
âlovûk „staré doby“ i ãlovûk „nové doby“ touÏí po tomtéÏ. Oba touÏí po pokoji a míru. Svût je stejn˘ jako
dfiív. Co se tedy zmûnilo? JeÏí‰ nepfii‰el jako kouzelník, kter˘ rázem odstranil ze svûta v‰echno zlé, aby dobré
zvítûzilo. JeÏí‰ pfiinesl nov˘ pohled na svût. Sv˘m uãením a Ïivotem hlásal, Ïe svût je zárodek BoÏího království.
BoÏí království roste v‰ude tam, kde v druhém ãlovûku poznáme svého bliÏního, kter˘ potfiebuje pomoc.
Svût je stejn˘ jako dfiív, mÛÏeme se na nûj ale dívat nov˘m pohledem, vidût v nûm zárodek BoÏího království
a do jeho vytváfiení se zapojit. 
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Proã to ti lidé dûlají? 
Podíváme se na konflikty, které jsme pfied chvílí zaznamenali na tabuli, nov˘m pohledem. Pokusíme se
k jednotliv˘m událostem dosadit pohled na svût odpovídající vizi o BoÏím království.
Napfi. V Afghánistánu jsou tisíce hladov˘ch v uprchlick˘ch táborech, ale jsou i lidé, ktefií pro nû upfiímnû
a nezi‰tnû organizují pomoc. Zemi postihly povodnû, ale najdou se dobrovolníci, ktefií bez nárokÛ na odmûnu
a ãas pomáhají postiÏen˘m. V Bangladé‰i jsou statisíce dûtí bez finanãních prostfiedkÛ na vzdûlání, ale najdou
se lidé v Evropû, ktefií jim ‰kolné platí.

Je to jednání pro lásku k druhému ãlovûku bez ohledu na to, jestli je pomoc malá nebo velká, efektivní nebo
„jako kapka v mofii“. Je v˘razem solidarity ãlovûka s ãlovûkem a nefiídí se tím, jak˘ má svûtov˘ názor nebo
k jakému náboÏenství se hlásí. Lidé si pomáhají jednodu‰e proto, Ïe jsou lidmi a nemohou nechat jeden
druhého v nouzi.
Pro kfiesÈany je vzorem takového jednání JeÏí‰ Kristus. KfiesÈan je ãlovûk, jehoÏ motivací k této namáhavé
pomoci je láska k ãlovûku, která v uãení, v Ïivotû, smrti i vzkfií‰ení JeÏí‰e Krista ‰la aÏ do krajnosti. JeÏí‰
Kristus z lásky k lidem obûtoval sám sebe a vizi BoÏího království naplnil.

3. Závûr

✼ UÏ ano, je‰tû ne

Cíl: Dûti se mají uãit dívat se na aktuální události z úhlu pohledu BoÏího království, které tady je, ale zároveÀ je‰tû není.
PomÛcky: pracovní listy, uãebnice, se‰ity, gong, kytara nebo jin˘ vhodn˘ hudební nástroj

Abeceda pokoje
Vezmeme jedno písmeno abecedy po druhém, budeme k nûmu doplÀovat jméno zemû a to, co by jejím
obyvatelÛm pfiineslo mír a klidnûj‰í Ïivot. Jednotlivé zemû a jejich problémy mohou dûti vyhledávat pomocí
map, novin a informací na internetu. Napfi. Afghánistán – konec války, Bangladé‰ – zmûna politického systému
apod.
Obmûnou této ãinnosti mÛÏe b˘t „Abeceda pokoje u nás“, kdy dûti podle jednotliv˘ch písmen vyjmenovávají
to, co by pfiineslo pokoj lidem v na‰í zemi, pfiíp. v na‰í obci, ‰kole, rodinû apod. Napfi. V na‰í zemi – autorita
politikÛ, bohatství pfiírody, celková ohleduplnost, ãistûj‰í Ïivotní prostfiedí, dostupnost lékafiské péãe apod.
Písmena, která nedoplníme, vynecháme.

Vyznání víry
MÛÏeme si pfieãíst „vyznání víry“ v uãebnici na s. 47. Dûti v nûm mohou pokraãovat a v podobn˘ch vûtách
doplÀovat aktuální informace o tom, co proÏívají.
Napfi. Nechci vûfiit, Ïe i kdyÏ babiãka umfiela, Ïe se s ní uÏ nikdy nesetkám. Ano, vûfiím, Ïe je u Boha a Ïe se
jednou sejdeme. Nechci vûfiit, Ïe se lidé mezi sebou neumûjí domluvit, i kdyÏ se na‰i rozvedli. Ano, vûfiím,
Ïe lidé se mohou pochopit, kdyÏ oba chtûjí. Apod.

Místo, kde zaãíná BoÏí království
Odpovûì na otázku, jak je dnes na zemi pfiítomné BoÏí království, najdeme také v následujícím pfiíbûhu,
kter˘ mÛÏeme dûtem pfievyprávût:

Byli jednou dva mnichové , ktefií si pfieãetli v jedné staré knize, Ïe na konci svûta je místo, kde se nebe dot˘ká zemû
a kde zaãíná BoÏí království. Rozhodli se, Ïe se vydají na cestu a budou to místo hledat tak dlouho, dokud je
nenajdou. 
Tak pro‰li cel˘ svût a pfiestáli mnoho nebezpeãí a v‰echna strádání, jaká jen svût mÛÏe pfiinést, a v‰echna poku‰ení,
která jen mohou ãlovûka odvrátit od cíle. âetli, Ïe tam najdou dvefie a Ïe staãí jen zaklepat a budou v BoÏím
království.
Koneãnû na‰li, co hledali. Zaklepali na dvefie a s chvûjícím se srdcem se dívali, jak se otevírají. KdyÏ do nich ve‰li,
ocitli se doma ve své klá‰terní cele a udivenû hledûli jeden na druhého. Pak pochopili: Místo, kde zaãíná BoÏí
království, se nachází na zemi, nachází se tam, kde Ïijeme.

V souvislosti s legendou si mÛÏeme pfiipomenout obraz pootevfien˘ch dvefií, se kter˘m dûti mohly pracovat
v setkání vûnovanému BoÏímu království (8.1.7 Nov˘ pohled na svût).
BoÏí království není „jinde“. Je v nás a kaÏd˘ mÛÏe b˘t ãlovûkem, kter˘ spojuje nebe se zemí uÏ tady a teì.
MÛÏe b˘t jedním „tónem“ BoÏího království.
Mezi dûtmi mÛÏe kolovat gong nebo kytara a kdo chce, zahraje „svÛj tón“, „svÛj akord“, kter˘ nechá doznít.
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4. Zápis

Nadpis: Království míru a pokoje
„Moje pfiedstava míru a pokoje v dne‰ním svûtû“. Doplnûné vûty „Vyznání víry“: „Nechci vûfiit…“ „Ano,
vûfiím…“
Zápis: Nejsem bezmocn˘(á). Mohu spojovat nebe se zemí tam, kde právû jsem.
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13. Kristus ve mnû

Téma setkání:
Setkání dává dûtem prostor uvûdomit si, Ïe JeÏí‰ pfiichází k ãlovûku osobnû a podobnû jako je poloÏeno 
do jeslí, mÛÏe „leÏet v na‰ich srdcích“. V tomto vûku jsou dûti emoãnû citlivé a tedy i osobní setkání s Kristem
mohou vnímat velice intenzivnû. Je normální, Ïe s ním dûti zÛstávají samy, nebo je sdílejí jen s nejbliÏ‰ími
vrstevníky. Pfies tuto osobní zku‰enost, Ïe JeÏí‰ pfiichází do „mého nitra“, do „mého srdce“ pak mohou dûti
zakusit vnitfiní pokoj, kter˘ je motivací k pozitivnímu vztahu ke svûtu a lidem a k zasazování se o pokoj
a sociální spravedlnost.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata: 
OSV – dovednosti pro pozitivní naladûní mysli a dobr˘ vztah k sobû samému.

Cíle setkání:
Dûti mají interpretovat vánoãní události nov˘m pohledem: JeÏí‰ se chce narodit v srdci kaÏdého ãlovûka.
Dûti mají umût vysvûtlit, Ïe JeÏí‰ vstupuje do vnitfiních konfliktÛ ãlovûka ne proto, aby ho odsoudil, ale aby
mu pfiinesl pokoj.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Pokoj a dobro 

Cíl: Dûti si mají popfiát pokoj a uvûdomit si, kdy pokoj zaÏívají a co je pro nû v tu chvíli dÛleÏité.
PomÛcky: aktuální v˘tisk novin, pfiedmût k podávání, napfi. papírová vla‰tovka, kvûtina apod., arch papíru a fixy

Chvíle pokoje
Po kruhu po‰leme vhodn˘ pfiedmût a kdo jej drÏí, mÛÏe se s ostatními rozdûlit o zku‰enost, kdy dnes nebo
v minul˘ch dnech, zaÏil „pohodu“, „klid“, „pfiíjemné chvíle“, „pokoj“. Místo podávání pfiedmûtu mÛÏeme
poloÏit doprostfied arch papíru a spoleãnû z nûj sloÏit vla‰tovku tak, Ïe kaÏd˘ papír jednou pfieloÏí.

Naplnit pokoj pokojem
Na arch papíru, na tabuli nebo do se‰itu nakreslíme 
obrys ãtverce, kter˘ bude znázorÀovat „pokoj pokoje“.
Dûti do nûj mohou vpisovat slova, která jsou podle nich
nezbytná k tomu, aby v prostoru tohoto pokoje byl pokoj,
napfi. tolerance, ohleduplnost, citlivost, pfiátelství, pravidla
apod.

Novinové pfiání pokoje
Dûti si mohou mezi sebou podávat aktuální v˘tisk novin. Kdo chce, mÛÏe v nûm podle titulkÛ najít událost,
která jej zaujala, a pfieãíst ji ostatním.V jednoduchém pfiání nebo v modlitbû mohou pfiát tomu, kdo
jmenovanou situaci proÏívá to, co mu chybí, aby proÏíval pokoj a klid.

2. Vlastní téma

✼ Kdyby se Kristus narodil tady a teì

Cíl: Dûti si mají pomocí práce s textem aktualizovat vánoãní pfiíbûh o narození JeÏí‰e Krista – hledání narozeného JeÏí‰e
je hledáním BoÏího království v dne‰ním svûtû.
PomÛcky: pracovní listy, pastelky, pfiíp. digitální fotoaparát nebo mobil s funkcí foto

Ve svûtû kolem nás a v kaÏdodenních v‰edních událostech se ukr˘vá BoÏí království. O jedné v‰ední situaci si
pfieãteme. Rozdáme dûtem pracovní listy a pfieãteme vánoãní hru „Kdyby se Kristus narodil v na‰em mûstû…“
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Kdyby se Kristus narodil u nás v…

(vánoãní hra)

Jedno dítû pfieãte text o JeÏí‰ovû narození L 2. kap., pak se tfii dûti o tom, co pfied chvílí sly‰ely, baví mezi sebou
a pohor‰ují se:

1. Maria a Josef nena‰li vÛbec Ïádné místo, kde by se ubytovali?
2. To je ale ostuda. Nena‰li místo pro Spasitele svûta!
3. Toho JeÏí‰e, kter˘ k nám sestoupil, protoÏe nás BÛh miluje, lidé nepfiijali?
1. No to snad ne!
2. A poloÏili ho do Ïlabu na krmení!
3. Do takové chudoby a bídy!
1. âlovûka mezi zvífiata!
2. Mezi vola a osla!
3. VÛbec nic nepochopili!
1. VÏdyÈ to byl BÛh, Spasitel svûta,
2. kter˘ chtûl lidem pfiinést svûtlo!
3. Kter˘ nás v‰echny miluje!
1. Copak lidé byli tehdy tak tvrdí a bezcitní?
2. Copak ho nechtûli?
3. Chlívek místo obydlí! Îlab na krmení místo post˘lky!
1. Chápete to?
2. To by se dnes nemohlo stát!

V‰ichni Ne, nikdy!
3. Kdyby se tak narodil u nás v...

V‰ichni V‰ichni bychom se sebûhli.
4. Já aÏ z…

5.–10. Já z…
V‰ichni V‰ichni bychom pfii‰li!

4. My bychom ho tak neodbyli.
5. Obstarali bychom mu nûjak˘ pûkn˘ byt.
6. Nemusel by zbyteãnû klepat na kdejaké dvefie. 
7. Nemusel by se marnû ptát: „Nebylo by tu nûjaké ubytování?
8. Mal˘ JeÏí‰ by nemusel leÏet na slámû!
9. Mohl bych mu dát svoji postel. Maminka by mu dala i pûkné povleãení!

V‰ichni A my bychom k nûmu v‰ichni pfii‰li!
Já bych pfiinesla tfieba… flétnu (hra na flétnu)
Já tfieba…
A já…

10. A v‰ichni bychom mu zazpívali koledu. (zpûv koledy)
V‰ichni (zasnûnû) Kdyby se tak JeÏí‰ narodil u nás, tady v …

1. Do‰li bychom spolu na obecní úfiad za panem starostou.
2. A fiekli bychom mu: „Vystavte nám, prosím, rychle potvrzení o narození!“
3. Napi‰te: „Jméno narozeného: JeÏí‰ Kristus, Spasitel svûta!
1. A on by napsal: JeÏí‰ Kristus, narozen v…, Spasitel svûta!
2. A dal‰í den by to uÏ bylo ve v‰ech novinách a v televizi uÏ by o tom byly zprávy!
3. Já bych dobûhl na faru, zazvonil bych a pan faráfi by pfii‰el ke dvefiím a volal by:

Pan faráfi: Kdo to zvoní, teì, uprostfied noci?
3. A my v‰ichni bychom fiekli…

V‰ichni My!
Pan faráfi Ale co tu chcete, tak pozdû v noci?

1. Pane faráfii, JeÏí‰ se narodil tady u nás! 
2. Rychle, otevfiete kostel. Musíme Bohu zazpívat chvalozpûv, musíme zaãít slavit Vánoce!
3. Pan kostelník by mûl zaãít zvonit na v‰echny zvony!
1. A lidi v… to usly‰í a budou se ptát: Jéje, co se stalo?
2. A já bych dobûhla za paní uãitelkou a volala bych: Paní uãitelko, JeÏí‰ se narodil tady, u nás! 
3. Musí mu zazpívat ná‰ ‰kolní sbor! 

V‰ichni (nad‰enû) Kdyby se tak JeÏí‰ narodil u nás!
5. Já bych nechal natisknout plakáty a v‰ude bych je rozvûsil.
6. Já bych poslal zprávu do televize.
7. V‰ichni aÈ usly‰í a aÈ vûdí: JeÏí‰ se narodil! Tady, u nás!

V‰ichni AÈ se to v‰ichni dozvûdí!
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8. A farní rada aÈ sly‰í: JeÏí‰ se narodil! Je u nás! Pojìte, radujte se s námi! UÏ nejsme opu‰tûní!
9. A dost místa pro past˘fie a pro stáda, mûli bychom?

10. V‰ak máme na fafie velikou zahradu! Tam by bylo dost místa. 
A zpívali bychom koledy!

V‰ichni (nad‰enû) Kdyby se tak JeÏí‰ narodil u nás!
1. AÈ se to v‰ichni dozvûdí.
2. Velcí i malí!
3. Stafií i mladí!
4. Zdraví i nemocní!
5. AÈ v‰ichni pfiibûhnou:
6. Jako my! 
7. Celá/˘/é… (jméno obce)
8. Cel˘ svût!

V‰ichni Kdyby se tak narodil tady u nás.
1. Ale (zaraÏenû), kdyby se narodil OPRAVDU, DNES a TADY… (ticho)
2. Jak bychom poznali, Ïe je to on?
3. Kam bychom jej ‰li hledat?

Zamyslíme se nad závûreãnou otázkou, které se budeme vûnovat: Kdyby se dnes JeÏí‰ narodil, jak bychom
ho poznali? Kde bychom jej na‰li?

Vánoãní pfiíbûh jako seriál z obrázkÛ nebo fotografií
Na pracovním listu je vánoãní evangelium podle
Luká‰e rozdûlené do osmi ãástí. Dûti jej mohou
rozkreslit do obrázkÛ. Dûti mohou pracovat
samostatnû nebo ve skupinách a obrázky mohou mít
tvar dvou soustfiedn˘ch kruhÛ. Doprostfied nakreslí
to, co je v dané ãásti pfiíbûhu nejdÛleÏitûj‰í, pak to,
co je ménû dÛleÏité. Seriál, kter˘ vznikne, tak bude
mít tvary mandal podobající se vnitfinímu prostoru
ãlovûka, jak s ním dûti pracovaly v setkání 8.2.10
„Sly‰et srdcem“. Skuteãnost, Ïe JeÏí‰ „se chce narodit
i do na‰eho srdce“, tak bude zfietelnûj‰í.

Místo rozkreslování mohou dûti pfiíbûh zpracovat
jako cyklus fotografií, kter˘ pak umístí na internetové
stránky ‰koly nebo farnosti jako powerpointovou
prezentaci, pfiíp. vytisknou a dají na nástûnku
v kostele nebo z nich zpracují vánoãní a novoroãní
pfiání. Fotografovat mohou:
– „Îiv˘ obraz“, kter˘ vytvofií podle dûje pfiíbûhu samy ze sebe. Pfiitom nejde

o obleãení a kulisy, ale o gesta a postoje. âím abstraktnûji se dûtem podafií
vystihnout podstatu urãité ãásti pfiíbûhu, tím lépe. Nemusí se jednat
o ilustrativní zachycení, ale tfieba jen o vystiÏení jednoho slova, které je
podstatou popisované události. Slovo dûti najdou tím, Ïe se pokusí dát ãásti
pfiíbûhu název, napfi. Pfiíkaz. Cesta. Odmítnutí. Pokoj. Nebe plné andûlÛ.
Apod.

– Dûj pfiíbûhu mohou inscenovat pomocí „biblick˘ch postaviãek“ nebo figurek
z betléma, které mají vhodnou velikost.

Návrh rozdûlení textu na jednotlivé ãásti mÛÏe b˘t následující:
(1) Stalo se v onûch dnech, Ïe vy‰lo nafiízení od císafie Augusta, aby byl po celém svûtû

proveden soupis lidu. Tento první majetkov˘ soupis se konal, kdyÏ S˘rii spravoval
Quirinius.

(2) V‰ichni se ‰li dát zapsat, kaÏd˘ do svého mûsta. Také Josef se vydal z Galileje, z mûsta
Nazareta, do Judska, do mûsta Davidova, které se naz˘vá Betlém, ponûvadÏ byl z domu
a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a ãekala dítû. 

(3) KdyÏ tam byli, naplnily se dny a pfii‰la její hodina. I porodila svého prvorozeného syna,
zavinula jej do plenek a poloÏila do jeslí, protoÏe se pro nû nena‰lo místo pod stfiechou.
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(4) A v té krajinû byli past˘fii pod ‰ir˘m nebem a v noci se stfiídali v hlídkách u svého stáda. Náhle pfii nich stál andûl Pánû
a sláva Pánû se rozzáfiila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeÀ. 

(5) Andûl jim fiekl: „Nebojte se, hle, zvûstuji vám velikou radost, která bude pro v‰echen lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán, v mûstû Davidovû. Toto vám bude znamením: Naleznete dûÈátko v plenkách, poloÏené do jeslí.“ A hned
tu bylo s andûlem mnoÏství nebesk˘ch zástupÛ a takto chválili Boha: „Sláva na v˘sostech Bohu a na zemi pokoj mezi
lidmi; BÛh v nich má zalíbení.“ 

(6) Jakmile andûlé od nich ode‰li do nebe, fiekli si past˘fii: „Pojìme aÏ do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo,
jak nám Pán oznámil.“ Spûchali tam a nalezli Marii a Josefa i to dûÈátko poloÏené do jeslí. 

(7) KdyÏ je spatfiili, povûdûli, co jim bylo fieãeno o tom dítûti. V‰ichni, kdo to usly‰eli, uÏasli nad tím, co jim past˘fii vyprávûli. 
(8) Ale Maria to v‰echno v mysli zachovávala a rozvaÏovala o tom. Past˘fii se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha 

za v‰echno, co sly‰eli a vidûli, jak jim to bylo fieãeno.

Na závûr si poloÏíme otázku, jak by taková událost mohla probûhnout dnes. Nejde o to „pfievést pfiíbûh 
do souãasnosti“, zamûnit postavy, nebo ne‰etrnû upravit dûj, ale pohovofiit si o tom, jak by dnes mohlo vypadat
napfi. nafiízení, které musejí lidé plnit, jak by mohla vypadat nedobrovolná cesta nûkam nebo za nûk˘m, jak
vypadá odmítnutí ãlovûka ãlovûkem apod. Pokud je obraz, kter˘ dûti vytvofiily, dostateãnû abstraktní, sám
pfiipomene dûtem nûjakou souãasnou situaci, kdyÏ si poloÏí otázku: Kdyby to nebyla ãást vánoãního pfiíbûhu,
co by se tady mohlo dít? 

Úvahy dûtí inspirované obûma pfiíbûhy o tom, kdyby se JeÏí‰ narodil dnes, jak bychom ho poznali a kde
bychom jej na‰li, zakonãíme: 
Bylo by to kaÏdé obyãejné dítû, byl by to kaÏd˘ obyãejn˘ ãlovûk, protoÏe JeÏí‰ je v kaÏdém ãlovûku. Kristus
se chce narodit i do na‰eho srdce, chce i nám pfiinést svûtlo, pokoj BoÏího království. Najdeme jej v kaÏdém
ãlovûku a najdeme jej i sami v sobû. 

✼ Dnes se nám narodil Spasitel

Cíl: Dûti si mají ujasnit, co znamená v souvislosti s Kristem titul „Spasitel svûta“.

V mnoha vánoãních textech i textech koled se mnohokrát opakuje, Ïe se nám narodil Spasitel. MÛÏeme
spoleãnû pfiem˘‰let, co to znamená, Ïe je nûkdo spasitel?
Slovo spasitel znamená pomocník, vysvoboditel, zachránce, ochránce. Spasitel je titul dávan˘ ve Starém
zákonû úspû‰n˘m vojevÛdcÛm a králÛm, ktefií v dobû nebezpeãí a nouze vysvobodili izraelsk˘ lid. Podobn˘
titul „sótér“ byl dáván také fieck˘m boÏstvÛm a císafiÛm. Rozmûr spásy v souvislosti s Kristem v‰ak pfiekraãuje
hranice moÏností ãlovûka. U JeÏí‰e je spása více neÏ tûlesná záchrana. 

Pfiem˘‰líme:
– Od ãeho JeÏí‰ ãlovûka zachraÀuje? Napfi. Od nemoci, bídy, nespravedlnosti, opovrÏení, smrti, hfiíchu apod.
– Které z tûchto „záchran“ jsou v lidsk˘ch silách? Napfi. Od nemoci mÛÏe zachránit lékafi, od nespravedlnosti

a opovrÏení soud, ale osvobodit se od smrti a viny není v lidsk˘ch silách.
– Proã JeÏí‰ ãlovûka zachraÀuje? Jen tak. Z lásky k ãlovûku.

JeÏí‰ nezachraÀuje jako politické autority od nepfiátel a nebezpeãí, nebo jako lékafi od nemoci. Záchrana,
kterou pfiiná‰í, není v silách ãlovûka. Je to záchrana od smrti a od hfiíchu, kter˘ odnímá ãlovûku nejen
pozemsk˘ Ïivot, ale také Ïivot s Bohem. Skuteãnost, Ïe jsme spaseni, se v na‰em Ïivotû neprojevuje tak, Ïe
bychom uÏ nikdy neudûlali nic zlého, nebyli nemocní nebo neumfieli. Jsme spaseni „jen“ v nadûji. To znamená,
Ïe jsme zachránûni, ale zároveÀ je‰tû zachránûni nejsme. Máme stále svobodnou vÛli a je na nás, zda se
rozhodneme pro spásu, nebo pro zkázu, pro Ïivot, nebo pro smrt. Spása je dar, ale zároveÀ máme sami sebe
ve sv˘ch rukách. Máme povinnost rÛst a na tomto dovr‰ení vlastní spásy spolupracovat.
KdyÏ JeÏí‰ pfiichází do srdce ãlovûka, pfiiná‰í mu tuto moÏnost záchrany. Následující ãinnosti jsou základním
v˘razem této vÛle spolupracovat. 

✼ „Kristus ve mnû“

Cíl: Dûti mají pomocí sebereflektujících otázek, pfiíp. abstrakce pomocí v˘tvarn˘ch technik vyjádfiit, jakou podobu má
„místo, kde se pro nû rodí JeÏí‰“.
PomÛcky: kartiãky, rydla a „papíry z kovu“, dekoraãní materiál

Následující ãinnosti se zamûfiují na poznávání skuteãnosti, Ïe kdyÏ se JeÏí‰ narodil, sestoupilo nebe na zem.
Tou „zemí“ mÛÏe b˘t kaÏd˘ konkrétní ãlovûk. JeÏí‰ „se rodí do srdce ãlovûka“ a ãlovûk se na jeho narození
mÛÏe pfiipravit a místo mu pfiichystat. Dûti mohou tato svá místa ztvárÀovat pomocí rÛzn˘ch technik a pak
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do nich poloÏit ikonu JeÏí‰e. Své v˘tvory mohou dûti nafotit a pouÏít jako originální vánoãní a novoroãní
pfiání. Nejde ani tak o „kvalitu“, ale o uvûdomûní si, Ïe se mÛÏe jednat o osobní setkání. 

KéÏ by se tvé srdce mohlo stát jeslemi! Pak by se BÛh stal je‰tû jednou dítûtem na zemi! (Angelus Silesius)

Místo pro Krista
Dûti mohou nakreslit do se‰itu obrys srdce, kruh, pfiíp. rozdáme dûtem obraz „srdce“, se kter˘m jsme pracovali
v hodinû ã. 10 „Sly‰et srdcem“. Zopakujeme si, co jsme se tímto obrazem snaÏili znázornit. Srdce, které bije
v na‰em tûle, je obrazem „srdce“, které je stfiedem na‰eho nitra. „Srdce“ je obraz místa, kde se s námi BÛh
setkává.
Dûti si mohou obraz vybarvit podle momentální nálady, pfiíp. do nûj vepsat své jméno v rÛzn˘ch pádech,
tvarech a podobách, pfiíp. jej vyplnit slovy „já“ a „moje“.

Co „otevírá a zavírá mé srdce“?
Dáváme dûtem otázky a dûti si na kartiãky zapisují pokud moÏno
jednoslovné odpovûdi. Jsou to otázky na skuteãnosti, které „otevírají“
nebo „zavírají“ srdce, napfi. Co zavírá srdce? Co nemám rád(a)? Co mi
b˘vá líto? Z ãeho mívám strach? Z ãeho b˘vám smutn˘(á)? Co mû
rozãílí? Kdy se neumím soustfiedit? Co mû nudí?
Co otevírá srdce? Co mám rád(a)? Co mi dûlá radost? Na co se tû‰ím?
Komu dÛvûfiuji? Co mi dodává sebevûdomí? Kdy se cítím dobfie? Kdy
mívám nejvût‰í odvahu? 
Kartiãky, na kter˘ch jsou skuteãnosti „uzavírající srdce“, pfieloÏíme
a vytvofiíme z nich „zeì“, tj. obrys srdce, kruhu nebo jiného tvaru.
Kartiãky oznaãující skuteãnosti „otevírající srdce“ poloÏíme nepfieloÏené dovnitfi tvaru. Dûti si mohou své
úvahy o tom, co jim „otevírá a uzavírá srdce“ srovnávat a sdílet se, ale není to nutné. 

Vánoãní srdce z dekoraãního materiálu
Obraz svého nitra, obraz svého srdce mohou dûti tvofiit pomocí ‰átkÛ
nebo provázkÛ a dekoraãního materiálu. KaÏd˘ si vybere ‰átek jedné
barvy a vytvarují z nûj srdce, pfiíp. dva ‰átky stoãí a vytvofií z nich obrys
srdce. Pokud dûti vnímají tvar srdce jako pfiíli‰ naivní, mohou místo nûj
vytvofiit kruh a v nûm svou pfiedstavu „místa pfiipraveného na pfiíchod
nebe“. 

Vánoãní srdce z keramiky nebo kovu
Z keramické hlíny mohou dûti vykrojit tvar srdce, poloÏit jej do dlaní
a vytvarovat tak, aby jim v dlaních dobfie leÏelo. Z keramické hlíny
mohou vykrojit kruh a vyr˘t do nûj mandalu. Podobnû mohou dûti r˘t
ostfiej‰í tuÏkou nebo perem do mûdûného nebo hliníkového plátu
vystfiiÏeného do tvaru kruhu nebo srdce.

âinnosti zakonãíme následující aktivitou:
Dáme kaÏdému jednu ikonu, obraz malého JeÏí‰e, nebo rozsvícenou
ãajovou svíci tak, Ïe je poloÏíme do stfiedu obrazu, kter˘ dûti pfied chvílí
vytvofiily nebo se kter˘m pracovaly. Dûti mohou kaÏd˘ sám za sebe
odpovûdût na otázku, co mÛÏe toto doplnûní obrazu znamenat. KdyÏ
vytváfiejí obraz místa pro Krista ve svém nitru, vytváfiejí tak svou
vánoãní „monstranci“, „svatostánek“. JeÏí‰ pfiichází do srdce ãlovûka
a Vánoce jsou pfiíleÏitostí znovu pro nûj své srdce pfiipravit a otevfiít. 

3. Závûr

Dûti své v˘tvory poloÏí do tvaru kruhu nebo srdce na vhodné místo. Ve stfiedu mÛÏe b˘t pfiedmût, se kter˘m
jsme pracovali, kdyÏ jsme si na zaãátku setkání povídali o pokoji. ShromáÏdíme se kolem, obdivujeme obraz
a navzájem se ujistíme, Ïe je hezké vidût i oãima, Ïe k pfiípravû na vánoãní svátky patfií i pfiíprava sebe sama.
Setkání mÛÏeme zakonãit vhodnou modlitbou.
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4. Zápis

Nadpis: Kristus ve mnû
Obrys srdce se jménem. Nalepené „vánoãní srdce“ s ikonou JeÏí‰e.
Zápis: JeÏí‰ pfiichází ke mnû!
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14. Kristus v tobû

Téma setkání:
V pfiedchozím setkání dûti v mezích moÏností zaÏily a rozumovû zpracovaly skuteãnost, Ïe JeÏí‰ovo narození
se dûje v nitru ãlovûka. JeÏí‰ova pfiítomnost ve svûtû dostala konkrétní podobu osobního setkání. V této
kapitole dostává setkání s Kristem dal‰í konkrétní podobu – dûti se ji uãí rozpoznávat ve sv˘ch bliÏních
a pfiipravují se tak pro zasazování se o BoÏí království odpovídajícím jednáním. Nejde o v˘kon a jeho efektivitu,
ale o motivaci, s jakou se mÛÏe vykonat i ten nejmen‰í skutek. Co jste udûlali jednomu z tûchto nejmen‰ích,
to jste udûlali mû. (Mt 25,40)
Vzhledem k textu „âtvrt˘ král“ je setkání vhodné jako poslední hodina pfied vánoãními prázdninami, nebo
jako první po prázdninách.

Vzdûlávací oblasti a prÛfiezová témata: 
VDO – angaÏovat se a b˘t zainteresovan˘ na zájmu celku; MKV – princip sociálního smíru a solidarity.

Cíle setkání:
Dûti mají osvûdãit nov˘ pohled na vánoãní události vtûlení BoÏího syna: JeÏí‰ova pfiítomnost ve svûtû je
pfiítomností Krista v bliÏních.
Dûti mají umût vyjádfiit podstatu kfiesÈanského jednání ve svûtû, kdy motivem není odvrácení katastrofy, ale
jednání podle vzoru JeÏí‰e Krista smûfiující k rozvíjení BoÏího království ve svûtû.

METODICK¯ POSTUP

1. Úvodní ãinnosti

✼ Opakování 

Cíl: Dûti si mají pomocí aktivity, kterou znají z pfiedchozího roãníku, utfiídit smysluplnost ãinností, které obvykle provázejí
oslavy vánoãních svátkÛ a vystihnout jejich podstatu.
PomÛcky: se‰ity

Co je na slavení Vánoc nejdÛleÏitûj‰í a co ménû
Spoleãnû zapisujeme na tabuli nebo na arch papíru to, co lidé obvykle dûlají o vánoãních svátcích, 
napfi. ‰tûdroveãerní jídlo, dárky, které dostanu, dárky, které mám pro druhé, nákupy, úklid, kapr, zpûv koledy,
vánoãní stromek, stavûní betléma, vánoãní evangelium, náv‰tûvy, sníh, pÛlnoãní m‰e, rodina u jednoho stolu,
vánoãní nálada, vánoãní zvyky, volno, lití olova, pou‰tûní lodiãek z ofií‰kÛ, hory apod.
– KaÏdé dítû si pak mÛÏe oznaãit, co by mu z toho nejvíce chybûlo a bez ãeho by pro nû nebyly „pravé“ Vánoce.
– KaÏdé dítû pak mÛÏe v˘razy oãíslovat od jedniãky podle toho, co mu na oslavû Vánoc pfiipadá nejdÛleÏitûj‰í.

Nejvy‰‰í ãíslo pfiifiadí k té ãinnosti, která je podle jeho názoru zbyteãná, nemá ji rádo nebo k vánoãní oslavû
nepatfií.

Dûti si v˘sledky své práce srovnají a diskutujeme o tom, co vût‰ina oznaãila za dÛleÏité a proã a co povaÏuje
za ménû dÛleÏité a proã.

Spoleãnû pak mÛÏeme v˘razy sefiadit podle dÛleÏitosti do tfií
soustfiedn˘ch kruhÛ:
(Doprostfied) Podstata: osobní setkání s „narozen˘m“ Kristem.
(První kruh) Oslava v rodinû a ve spoleãenství církve: pÛlnoãní m‰e

svatá, vánoãní m‰e svatá, náv‰tûva jesliãek, náv‰tûvy, spoleãné jídlo,
procházka, dárky.

(Druh˘ kruh) Lidové zvyky, tradice: kapr, vánoãní stromek, vánoãní
ozdoby, koledování.

(Vnû) Dal‰í: volno, lyÏování, sníh, nákupy.

Podobnou ãinnost mûly dûti pfiíleÏitost dûlat v rámci setkání 7.5.30 „Jásejme aleluja“ v souvislosti
s velikonoãními svátky. Vede k uvûdomûní hodnot toho, jak˘m zpÛsobem se obvykle Vánoce slaví.
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2. Vlastní téma

✼ Jít za hvûzdou

Cíl: Dûti mají pomocí legendy o ãtvrtém králi objevit, Ïe setkání s Kristem mÛÏe mít podobu setkání s bliÏním.
PomÛcky: pracovní listy

âtvrt˘ král
Hledali jsme podstatu vánoãních svátkÛ, pfieãteme si pfiíbûh o ãlovûku, kter˘ také hledal podstatu. Je to hlavní
postava legendy, král, kter˘ se vydal hledat narozeného JeÏí‰e.

Seznámíme dûti s pfiíbûhem „âtvrt˘ král“. Zkrácenou verzi najdeme také v uãebnici na s. 50:
Kolik bylo mudrcÛ se ve skuteãnosti neví. Tradice hovofií o tfiech. Existuje v‰ak také krásná legenda o ãtvrtém králi. Mûl
pr˘ pfiiputovat se tfiemi, uÏ nám znám˘mi, ale nedostal se v urãen˘ ãas na místo, odkud mûli spoleãnû vyjít na cestu poklonit
se a pfiinést dary králi v‰ech králi, králi nebe a zemû. Museli tedy vyrazit bez nûj a kdyÏ se ãtvrt˘ král dostavil, uÏ nikoho
nena‰el a nezbylo mu, neÏ se vydat za hvûzdou sám.
I on mûl své dary, tfii vzácné drahokamy, které chtûl stÛj co stÛj pfiedat vzácnému králi. âtvrt˘ král putoval dlouhé t˘dny,
mûsíce i celé roky. Procházel mûsty pln˘mi lidí, ale také pustou krajinou a pou‰tí. Hvûzda, která mu zpoãátku svítila 
na cestu, zmizela a králi ãasem pfiipadalo, Ïe snad ani nikdy nesvítila. Tak ‰el dál a dál a nesl své tfii drahokamy.
Bûhem svého putování král kolem sebe vidûl mnoho bídy a lidského ne‰tûstí. Mûl dobré srdce. KdyÏ v jednom cizím mûstû
vidûl, jak jedné chudé vdovû odvádûjí syna do otroctví, protoÏe nemûli na zaplacení dluhÛ, vûnoval jim jeden ze sv˘ch 
tfií drahokamÛ.
„VÏdyÈ mi zb˘vají je‰tû dva,“ fiekl si.
KdyÏ v‰ak v dal‰ím mûstû procházel hlavní ulicí, spatfiil na rohu sedûl Ïebráka, kter˘ umíral hlady. Lidé ho lhostejnû míjeli,
ale král nemohl unést pohled na trpícího ãlovûka a daroval mu svÛj druh˘ drahokam. VÏdyÈ mu zb˘vá je‰tû jeden.
âas plynul a ná‰ král byl na cestû uÏ cel˘ch tfiicet let. Byl star˘ a zeslábl˘, kdyÏ do‰el do mûsta, které se jmenovalo Jeruzalém.
Pfied jeho branami v‰ak pfii‰el o svÛj poslední drahokam. Vûnoval jej nemocnému, kter˘ nemûl peníze na to, aby si zaplatil
lékafie.
„Do‰el jsem na konec. UÏ nemám nic a nemám proã jít dál. Nena‰el jsem toho, koho jsem hledal,“ pomyslel si král
a zamy‰len kráãel ulicemi mûsta.
Náhle usly‰el hluk a kfiik. Spatfiil, jak se k nûmu blíÏí zástup lidí a vojákÛ. Uprostfied davu se potácel muÏ, jenÏ nesl kfiíÏ.
„Kdo je to?“ zeptal se ná‰ král kolemjdoucích. „Ty neví‰? To je pfiece JeÏí‰, fiíkal o sobû, Ïe je syn samého Boha, krále
nebe a zemû! Teì jej vedou na smrt.“
âtvrtému králi se pfii tûchto slovech podlomila kolena. Král nebe a zemû! BoÏí syn! Sebral poslední zbytky sv˘ch sil, prodral
se davem a alespoÀ na okamÏik stanul tváfií v tváfi tomu, koho hledá. Pohlédli si do oãí a král vzdychl: „Cel˘ Ïivot tû hledám.
Cel˘ Ïivot jdu za hvûzdou, abych se ti poklonil a pfiinesl dary, které uÏ dávno nemám. A teì je pozdû.“
JeÏí‰ mu v‰ak na to fiekl: 
…

Nedokonãen˘ pfiíbûh mohou dûti doplnit do pracovních listÛ. Co mohl JeÏí‰ ãtvrtému králi odpovûdût?
V˘povûdi dûtí si pfieãteme a pak pfiíbûh dokonãíme:

„Nemá‰ dÛvod nafiíkat, protoÏe jsem od tebe v‰echny dary dostal. VzpomeÀ na toho chlapce odsouzeného do otroctví, 
na Ïebráka, kter˘ umíral hlady, a naposledy jsme se vidûli dnes, kdyÏ jsi obdaroval nemocného. Tito v‰ichni lidé a je‰tû
mnozí dal‰í trpící nemocní a opu‰tûní, které jsi na své cestû potkal, to v‰echno jsem byl já. Dûkuji ti za tvé dary.“

„âtvrt˘ král“ hledal narozeného Krista a zpÛsob, jak˘m ho na‰el, pfiibliÏuje, jak mÛÏeme nacházet Krista
dnes.

Jít za hvûzdou a b˘t hvûzdou?
„Je to hvûzda!“ fiíkáme o ãlovûku, kter˘ je slavn˘, moudr˘, lidé jej znají nebo je nûãím v˘jimeãn˘. „Jde 
za hvûzdou!“ fiíkáme o ãlovûku, kter˘ má velk˘ cíl, ideály, odvahu nebo nadûji. Lidé se vydávají za hvûzdou,
kdyÏ chtûjí nûãeho dosáhnout, chtûjí nûkam cestovat, nûco se nauãit nebo nûco vytvofiit. Lidé najdou svou
hvûzdu, kdyÏ dosáhnou toho, co chtûjí, doputují tam, kam chtûjí, podají dobr˘ v˘kon nebo jsou úspû‰ní 
ve své práci.
Dûti mohou pfiem˘‰let, co je pro nû hvûzdou, za kterou jdou nebo za kterou by chtûly jít. Co je pro nû hvûzdou
v novém roce? Co plánují? Kam by chtûly dojít? Co by chtûly dokázat, nauãit se? Co by si chtûly vyzkou‰et?
Pro krále z na‰í legendy byl hvûzdou narozen˘ JeÏí‰. Král se za ním vydal a na‰el jej ve chvíli, kdy uÏ „bylo
pozdû“. Setkal se s JeÏí‰em ve chvíli, kdy umírá. V legendû se ale stalo nûco mnohem podivuhodnûj‰ího.
Král potkal hvûzdu mnohokrát bûhem své cesty a sám se stal pro lidi kolem sebe hvûzdou tím, Ïe tûm, které
na své cestû potkal, pomohl.
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KfiesÈané jsou lidé, pro které je tou nejvût‰í hvûzdou, za kterou se dá jít a dojít, JeÏí‰. 
Ani my se s JeÏí‰em nesetkáme aÏ na vûãnosti, aÏ na konci cesty, ale mÛÏeme se s ním setkávat uÏ na cestû.
Nosíme ho ve svém srdci (pfiedchozí setkání) a mÛÏeme ho potkávat v srdcích druh˘ch lidí. KfiesÈané vûfií,
Ïe na své cestû „potkávají Krista“ v druh˘ch lidech a sami mohou „b˘t Kristem“ pro druhé, pfiiná‰et jim
pomoc, útûchu, radost a nadûji.

✼ Moje hvûzda je moje „proã“

Cíl: Dûti se mají uãit rozli‰ovat mezi motivací k jednání kfiesÈana a ãlovûka, kter˘ se ke kfiesÈanství nehlásí.
PomÛcky: pracovní listy s fotografiemi, se‰it, pfiíp. uãebnice

Podíváme se na fotografie z pracovního listu, pfiíp. na fotografii v uãebnici na s. 47 a zadáme dûtem tento
úkol: Pfiedstavte si, Ïe v davu stojí dva konkrétní lidé, napfi. proti zdi s helmami a ‰títy stojí v davu dva studenti.
Jeden se ke kfiesÈanství nehlásí a druh˘ je kfiesÈan. Jak si zdÛvodÀuje své postoje jeden a jak druh˘? Pokusíme
se je popsat formou jejich vnitfiního monologu: Proã jsem tady?
Dûti mohou pracovat samostatnû, ve skupinách nebo pracujeme spoleãnû. VÏdy odpovídáme na otázku: Proã
jsem tady? Jednou jako „dobr˘ ãlovûk“, jednou jako kfiesÈan.
Závûr úvah mÛÏe b˘t následující:
Dobr˘ ãlovûk chce odvrátit násilí, uvidût budoucnost zemû a neutíká od konfliktu. To v‰e dûlá proto, Ïe se
mu to zdá b˘t ten nejlid‰tûj‰í zpÛsob, jak Ïít na této zemi. KdyÏ kfiesÈan dûlá totéÏ, ale doufá, Ïe jeho skutek
pomáhá ‰ífiit BoÏí království, které uÏ je a jednou naplní zemi. KfiesÈan se fiídí JeÏí‰ov˘m vzorem a na stranû
ãlovûka a jeho práva na spravedlnost stojí s touto motivací.

3. Závûr

✼ Vánoãní oslava – jeden druhému

Cíl: S vûdomím, Ïe lidé mohou b˘t jeden druhému hvûzdou, si dûti mohou darovat a od druh˘ch pfiijmout to, co je jim
blízké, nebo co dokáÏou.
PomÛcky: audiopfiehrávaã, nahrávka písnû „War is over“, dekoraãní materiál, Ïlut˘ nebo „zlat˘“ papír, nÛÏky, pfiíp. lepidlo

PíseÀ jeden druhému
Dûti si mohou navzájem vûnovat píseÀ, která je pro nû o leto‰ních Vánocích aktuální, kterou si rády pfiehrávají,
nebo kterou mají nahranou na sv˘ch MP3 nebo MP4 pfiehrávaãích nebo mobilech. MÛÏe to b˘t populární
píseÀ s vánoãním obsahem, ale také stará koleda. Pokud je to moÏné, mÛÏeme si písnû pfiehrávat a hledat
v nich v˘znamy, které se t˘kají oslavy Vánoc, nadûje a ideálÛ o „království míru a pokoje“. Pokud se text
písnû kfiesÈanského vánoãního poselství nedot˘ká, upozorníme na v‰e dobré, k ãemu smûfiuje. Pokud text
písnû vánoãní poselství zkresluje nebo nevhodnû pouÏívá vánoãní symboly, vyuÏijeme této pfiíleÏitosti
k vyslechnutí názorÛ dûtí a k objasnûní rozdílÛ. Dbejme na to, Ïe se nejedná ani o kritiku písnû, autora nebo
dítûte, které ji poslouchá, ale o moÏnost vûcnû oznaãit a objasnit odli‰nosti.
Jako inspiraci mÛÏeme pracovat s písní Happy Christmas (War is over), kterou v roce 1971 napsali John
Lennon a Yoko Ono a která se v USA okamÏitû stala obrovsk˘m hitem moÏná také proto, Ïe kromû tradiãní
vánoãní nálady s sebou nesla protiváleãné poselství v dobû, kdy uÏ ‰est let probíhala válka ve Vietnamu. Základ
písnû vznikl uÏ v roce 1969, kdy se oba angaÏovali v mezinárodní kampani, v rÛzn˘ch mûstech po celém svûtû
visely plakáty a billboardy s nápisem „War Is Over! (If You Want It)“, tedy „Válka skonãila! KdyÏ to chcete.“
Od té doby byla píseÀ mnohokrát vydána a pouÏita v rámci humanitárních ãi protiváleãn˘ch aktivit.

Happy Christmas (War is over)
John Lennon and Yoko Ono

And so this is Christmas and what have you done. Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas,
I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young. A very merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one without any fear.
So this is Christmas, for weak and for strong. The rich and the poor one, the road is so long. So Happy Christmas 
for black and for white, the yellow and red one, and stop all the fight. A very merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one without any fear.
So this is Christmas and what have we done. Another year over, a new one just begun. 
So Happy Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one,the old and the young. A very merry Christmas 
and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear.
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A tak jsou tu Vánoce a co v‰echno jste udûlali. Konãí dal‰í rok a nov˘ právû zaãíná. A tak jsou tu Vánoce. Doufám, Ïe
budete veselí, blízcí a drazí, stafií a mladí. Hodnû veselé Vánoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘ beze v‰eho
strachu.
Tak tu jsou Vánoce pro slabé a pro silné, bohaté a chudé. Cesta je tak dlouhá, tak veselé Vánoce pro ãerné a pro bílé, Ïluté
a rudé a zastavte kaÏdou válku. Hodnû veselé Vánoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘ beze v‰eho strachu.
Tak tu jsou Vánoce a co v‰echno jsme udûlali. Konãí dal‰í rok a nov˘ právû zaãíná. Tak ‰Èastné Vánoce. Doufám, Ïe se
budete veselit, blízcí a drazí, stafií a mladí. Hodnû veselé Vánoce a ‰Èastn˘ Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘ beze v‰eho
strachu. 

Nadûje na pokojnou a smysluplnou budoucnost nemusí b˘t vyjádfiena jen „kfiesÈanskou terminologií“. MÛÏeme
s dûtmi vyhledávat jakákoli slovní spojení nebo obrazy, které záfií pfied ãlovûkem jako hvûzda smûfiující
k ideálÛm BoÏího království a jsou vyjádfieny tfieba slovy „zastavte kaÏdou válku, aby Vánoce mohly b˘t 
pro bílé, Ïluté i rudé“.

Hvûzda jeden druhému
Posadíme se do kruhu. VÏdy jedno dítû zavfie oãi a ostatní pfied nûj na
ãern˘ nebo tmav˘ ‰átek nebo papír sloÏí z dekoraãního materiálu obraz
hvûzdy. Na smluvené znamení – zvonek nebo dotek na rameno – dítû
oãi otevfie. Dûti se prostfiídají. Ve vût‰í skupinû mohou dûti pracovat
ve dvojicích.
Hvûzdu si dûti mohou také vytvofiit jako dal‰í ãást obrazu, kter˘
vyrábûly v minulé hodinû. Dûti si ze Ïlutého nebo „zlatého“ papíru
vystfiihnou „svou“ hvûzdu a na ní poloÏí obraz „svého srdce“ s ikonou
JeÏí‰e. 

4. Zápis

Nadpis: Kristus v tobû
Fiktivní odpovûì na otázku „Proã jsem tady?“ studenta, kter˘ se ke kfiesÈanství nehlásí, a studenta-kfiesÈana.
Zápis: S Kristem se nesetkám aÏ NùKDY, ale uÏ teì. Mám jej ve svém srdci a mají jej v srdci také druzí
lidé. Tfieba… (dûti mohou doplnit jména sv˘ch pfiátel), ale také… (dûti mohou doplnit také jména sv˘ch
„nepfiátel“)
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