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IV. SLAVENÍ SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁ·E
S DùTMI A DOSPùL¯MI

POMÒCKY
Obraz srdce z látky nebo z papíru, rekvizity znázorÀující biskupskou berlu a mitru,
Bible, svíce, zápalky, vhodn˘ pfiedmût podle vybrané legendy, napfi. men‰í koberec,
pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, mikulá‰ské obleãení a nad-
ílka.

PRÒBùH BOHOSLUÎBY

Pfiivítání

Se‰li jsme se v na‰em kostele v adventním ãase, abychom spoleãnû oslavili
svátek jednoho podivuhodného a zajímavého svatého.

Dûti mohou doplnit, Ïe se jedná o svatého Mikulá‰e.

Se‰li jsme se, abychom spoleãnû oslavili svátek svûtce, kter˘ sv˘m Ïivotem
ukazoval na velkou lásku Boha k ãlovûku. Zaãnûme tedy oslavu v jeho jménu.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Kyrie

Na zem na schody, pfied oltáfi nebo na jaké-
koli vhodné místo poloÏíme obraz srdce
a zeptáme se dûtí, co to je.

KaÏd˘ ãlovûk má srdce a kdyÏ Ïije, jeho
srdce tluãe. Kde máme srdce?

PoloÏíme si obû dlanû na místo, kde máme srdce.

Sly‰íme je, jak tluãe? Na‰e srdce tlouklo uÏ pfied tím, neÏ jsme se narodili.
Mé srdce uÏ tluãe… let.

Ptáme se dûtí.

Jak dlouho uÏ tluãe tvé srdce? Kolik má‰ rokÛ?

Dûti odpovídají.

Víte, proã srdce tluãe? Rozhání krev do na‰í hlavy, do na‰ich rukou a nohou. 

Ukazujeme jednotlivé ãásti tûla.
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Proto mÛÏeme pfiem˘‰let, chodit, pracovat, bûhat, dívat se na sebe, podat mu
ruku nebo zatleskat.

Kde je to moÏné, doprovázíme slova gesty.

Na‰e srdce je ale také obraz toho, jací jsme a co je v nás.

MÛÏeme mít velké a ‰iroké srdce plné dobra, pfiátelství, lásky a dÛvûry.

Dûti mohou doplÀovat dal‰í vlastnosti spojované s velk˘m srdcem.

MÛÏeme mít ale také srdce plné tûÏkostí a starostí.

Dûti mohou doplÀovat dal‰í vlastnosti spojované s tûÏk˘m srdcem.

BÛh chce, abychom byli ‰Èastní, zná na‰e srdce a ví, co v nich je. 

Proto k nûmu mÛÏeme spoleãnû volat: 
Pane, smiluj se! 
Kriste, smiluj se! 
Pane, smiluj se!

Uvedení k evangeliu

Usly‰íme pfiíbûh o ãlovûku, kter˘ mûl své srdce ‰iroké, hluboké a tak velké,
Ïe se do nûj ve‰li v‰ichni lidé, ktefií potfiebovali pomoc. Byl to dobr˘ ãlovûk,
kter˘ mûl rád lidi. Byl to biskup a jeho jméno bylo Mikulá‰.

Mûl zvlá‰tní hÛl – berlu, o kterou se opíral a která mu pomáhala, kdyÏ chodil
od jednoho ãlovûka ke druhému.

Pokud máme rekvizitu berly, ukáÏeme ji dûtem
a poloÏíme ji na srdce ze ‰átku.

Mûl také zvlá‰tní ãepici, která se jmenuje mitra. 

Pokud máme rekvizitu mitry, ukáÏeme ji dûtem
a poloÏíme na srdce ze ‰átku.

Mûl také velice zvlá‰tní knihu. Byla to stará
a vzácná kniha, kniha o Bohu, o lidech a o Ïivotû.

UkáÏeme dûtem Bibli a vypravujeme dál:

Biskup Mikulá‰ z ní kaÏd˘ veãer rád ãetl a pfiem˘‰lel o tom, co je v ní. âetl
v ní o BoÏí dobrotû a lásce k ãlovûku.

MÛÏeme zapálit svíci a otevfiít Bibli.

Jednoho veãera v ní biskup Mikulá‰ pfieãetl slova, která ho velice zaujala.
âetl z dopisu apo‰tola Pavla: „A nadûje nezklame, neboÈ BoÏí láska je vylita
do na‰ich srdcí skrze Ducha svatého, kter˘ nám byl dán.“ (¤ 5,5)

Vûtu mÛÏeme nûkolikrát pfieãíst nebo se pfii opakovaném ãtení dûti vystfiídají.
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Od té doby vycházel biskup Mikulá‰ kaÏd˘ veãer do ulic mûsta. Chodil
k chud˘m, nemocn˘m, opu‰tûn˘m, k dûtem a poslouchal, jaké mají starosti.
KdyÏ zaslechl, Ïe nûco potfiebují, nezi‰tnû jim to daroval, poloÏil za okno nebo
na práh dvefií. Ukazoval tak lidem lásku, kterou BÛh vloÏil do srdce kaÏdého
ãlovûka. Biskup Mikulá‰ tuto lásku znal a rozhodl se ukazovat lidem, jak je
veliká, hluboká, velkorysá a bez hranic. 

Podobnû jako on otevfieme teì také my knihu BoÏího slova.

Evangelium

Vhodné jsou texty, kde se hovofií o BoÏí lásce, nebo text blahoslavenství.

Promluva

Vezmeme men‰í koberec a mÛÏeme pfievyprávût legendu O vzácném koberci,
jak je uvedena na pfiíslu‰ném místû. Koberec si mohou dûti prohlédnout a vzít do
ruky. Pak jej poloÏíme k obrazu srdce vedle mitry a berly. Místo této legendy mÛ-
Ïeme vybrat jakoukoli jinou a to, o ãem se v ní hovofií, pak poloÏíme do obrazu.
Napfi. Tfii zlatá jablka, ikonu svatého Mikulá‰e, loì z papíru. Apod. 

Nabídka textÛ vhodn˘ch k jednotliv˘m legendám je uvedena na zadní stranû
ba  revn˘ch obrazÛ v pfiíloze.

Pfiímluvy

Svat˘ biskup Mikulá‰ byl ãlovûk, kter˘ mûl srdce plné BoÏí lásky. Sv˘m Ïi-
votem nám ukazuje, jak veliká je BoÏí láska k lidem. BÛh nás miluje, a proto
jej spoleãnû prosme:

– Prosíme tû za v‰echny, ktefií myslí, Ïe je nikdo nemá rád. Po‰li jim lidi
jako byl svat˘ Mikulá‰.

– Prosíme tû za nás, abychom následovali svatého Mikulá‰e a umûli mít
jako on veliké srdce.

– Prosíme tû, aÈ nepfiehlíÏíme druhé a jejich potfieby, ale umíme pro nû najít
pomoc.

– Prosíme tû za nemocné a staré lidi, aÈ mají nûkoho, kdo je nav‰tíví a kdo
jim pomÛÏe.

– Prosíme tû za dûti, aÈ mají dostatek v‰eho, co potfiebují pro Ïivot.

– Prosíme tû za zemfielé, aÈ se u tebe spoleãnû se svat˘m Mikulá‰em radují.

Dobr˘ BoÏe, dûkujeme ti, Ïe Ïijeme a Ïe s námi Ïijí i lidé, ktefií nám po-
dobnû jako svat˘ Mikulá‰ vyprávûjí o tvé lásce. NeboÈ ty jsi láska sama
a Ïije‰ a kraluje‰ na vûky vûkÛ. Amen.
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BohosluÏbu mÛÏeme ukonãit modlitbou Otãe ná‰ a poÏehnáním, nebo pokraãuje
obvykl˘m zpÛsobem slavení eucharistie.

V prÛvodu s dary pfiinese kaÏdé dítû ‰átek rÛzné barvy, kter˘ poloÏí na vhodné
místo, nejlépe kolem srdce pfied oltáfi.

„Mikulá‰“ mÛÏe pfiijít obleãen˘ do dlouhého plá‰tû s kapucí na hlavû, jako
chodil v legendû O vzácném koberci. Za „Mikulá‰e“ se v‰ak mÛÏe pfiímo pfied
dûtmi pfievléknout knûz po ukonãení m‰e. Vezme z obrazu berlu, na hlavu si dá
mitru, vezme Bibli a pfiitom fiíká: 

„Od té doby se lidé na svátek svatého Mikulá‰e za nûj pfievlékají, aby udû-
lali radost dûtem a druh˘m lidem. My vám teì také chceme udûlat radost.“

Zpíváme nûkterou z písní o svatém Mikulá‰i. 

Nadílku zorganizujeme podle poãtu dûtí. PoloÏíme ji na ‰átky, kolem kter˘ch se
pak dûti shromáÏdí.

Setkání zakonãíme modlitbou a dûti si dárky odnesou, pfiíp. dûti voláme jedno
po druhém, aby si svou nadílku odnesly. 


