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II. SLAVENÍ SVÁTKU SVATÉHO MIKULÁ·E
S MLAD·ÍMI DùTMI

První setkání pfiibliÏuje dûtem svatost prostfiednictvím znamení svûtla – svat˘
je ten, kdo pfiiná‰í svûtlo BoÏí lásky druh˘m lidem. Svat˘ je svûtlem pro druhé
a pro tento svût. Druhé setkání spojuje dûtem Ïivot svatého Mikulá‰e s mûstem
Myra a tfietí setkání pojednává o tom, jak se Mikulá‰ stal biskupem.

Tfii setkání tvofií celek, kdy se mohou dûti bûhem tfií t˘dnÛ nebo tfií dnÛ pfii-
pravovat na slavení svátku a seznamovat se pfiitom se Ïivotem svatého Mikulá‰e.
Setkání v‰ak mohou b˘t pouÏita také jako úvody k nûkteré z legend ve tfietím
celku. 

P¤INÁ·ÍME SI SVùTLO

POMÒCKY
Vût‰í svíce, malá kruhová papírová nebo látková podloÏka pod svíci, zápalky,
dfiívka nebo prouÏky nastfiíhané z tvrdého papíru, pro kaÏdého ãajovou svíci
a malou kruhovou podloÏku z papíru nebo látky, drobn˘ dekoraãní materiál.

K TÉMATU
Svûtlo je skuteãnost, která je spojována se Ïivotem. Právû narozené dítû spatfií
„svûtlo svûta“, ãlovûk pfiiná‰í „svûtlo do temnoty“ v‰ude tam, kam pfiiná‰í dÛvûru,
pochopení, smífiení, nadûji, útûchu nebo uzdravení. Svat˘ Mikulá‰ byl ãlovûkem
svûtla, kter˘ se angaÏoval pro druhé, Ïil v dÛvûfie v BoÏí lásku a dával ji dál. Sv˘m
Ïivotem a jednáním se stal znamením nadûje a svûtlem pro druhé. I kdyÏ se
v tomto setkání je‰tû o svatém Mikulá‰i nehovofií, vytváfiíme dÛleÏit˘ základ pro
vnímaní poselství jeho Ïivota, Ïivota v‰ech svat˘ch a v‰ech lidí, ktefií také dnes
pfiiná‰ejí svûtlo druh˘m lidem. 

PRÒBùH SETKÁNÍ

Sedíme v kruhu.

Pfiivítáme se a jako znamení toho, Ïe jsme se se‰li ke spoleãné práci, vezmeme
do ruky je‰tû nezapálenou svíci a podáváme ji jeden druhému. Pfiitom se mÛÏeme
na sebe podívat, pozdravit se nebo, pokud se dûti neznají, vyslovit své jméno nebo
jméno kamaráda, kterému svíci pfiedáváme.

Pro svíci spoleãnû hledáme místo, které je ode v‰ech stejnû vzdáleno. Nejprve
pohledem hledáme spoleãnû stfied kruhu a ukáÏeme na nûj dlaní z místa, kde se-
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díme. Do takto nalezeného a oznaãeného stfiedu nûkteré z dûtí postaví na kruhovou
podloÏku svíci.

Pokud je to moÏné, zatemníme místnost a svíci
zapálíme. 

Podíváme se zblízka, jak˘ plamen je. Kdo chce,
mÛÏe pfiijít ke svíci, podívat se na její plamen
a fiíkat, jak˘ je, nebo co ho napadá, kdyÏ plamen
vidí.
Napfi. Plamen je hork˘. ·ífií svûtlo. Pfiipomíná mi
Vánoce. Apod.

Pohyb plamene znázorníme dlanûmi, pfiíp. se postavíme a pohyb plamene zná-
zorníme také sv˘m tûlem. 

Plamen je pln˘ pohybu, ale mÛÏe b˘t také úplnû klidn˘.

Zti‰íme se a podobnû jako plamen zÛstaneme
chvíli v tichu.

Vyzkou‰íme si, jak plamen vydává teplo.

Jdeme do stfiedu ke svíci a drÏíme ruce u pla-
mene, abychom cítili jeho teplo. Pak dojdeme
k jednomu z dûtí a teplo mu pfiedáme tak, Ïe své za-
hfiáté dlanû poloÏíme na jeho otevfiené dlanû. Dítû,
kterému jsme teplo plamene pfiedali, pak ãinnost
zopakuje. Pokraãujeme tak dlouho, aÏ se v‰ichni
vystfiídají.

Podíváme se, jaké plamen vydává svûtlo.

Vyzveme dûti, aby zavfiely oãi a ãekaly tak
dlouho, aÏ zavnímají, Ïe je blízko nich svûtlo. Pak
mohou oãi otevfiít. 

Vezmeme do rukou zapálenou svíci a pomalu a opatrnû ji pfiiblíÏíme k obliãeji
dítûte tak, aby mohlo vnímat svûtlo a otevfiít oãi. Dítû pak totéÏ zopakuje s dal‰ím
dítûtem, aÏ se v‰ichni vystfiídají. Ve skupinû men‰ích dûtí obejdeme se svící
v‰echny dûti radûji sami.

Svíci postavíme opût do stfiedu a dûti mohou
svûtlu svíce nûco povûdût. Vyzveme dûti, aby, kdo
chce, fiekl svûtlu svíce, co by mu chtûl fiíci.
Napfi. Svûtlo, jsi krásné. Svítí‰. Pfiiná‰í‰ radost.
Hfieje‰. Apod.
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Pomocí dfiívek nebo prouÏkÛ nastfiíhan˘ch z tvrdého papíru pokládáme cesty od
svíce ke kaÏdému dítûti: Zaãneme u svíce a poloÏíme cestu k jednomu z dûtí. Za-
pálíme ãajovou svíci a postavíme ji na kruhovou
podloÏku na konec cesty. Obdarované dítû pak vy-
tvofií podobn˘m zpÛsobem cestu k dal‰ímu dítûti.

KdyÏ má kaÏdé dítû svou cestu a na jejím konci
svûtlo, pfiem˘‰líme, co by mohlo svûtlo fiíci kaÏ-
dému z nás a mÛÏeme to vyslovit.
Napfi. Chci ti svítit na cestu. Chci b˘t tv˘m svûtlem.
Chci tvÛj Ïivot prozáfiit. Chci ti pfiinést radost. Se
mnou se nebude‰ bát ve tmû. Apod.

Vzácnost a jedineãnost svûtla mÛÏeme je‰tû více
zv˘raznit tím, Ïe pomocí drobného dekoraãního
materiálu kaÏdé z dûtí ozdobí svou ãajovou svíci.
Ke zdobení mÛÏeme ti‰e pustit vhodnou klidnou
hudbu.

Podáme si ruce a setkání zakonãíme modlitbou:

Venku je zima a v zimû b˘vá ãasto tma. Lidé mají rádi svûtlo, chybí jim
a pfiejí si ho. ¤íkají: KéÏ by bylo víc svûtla. KdyÏ jsme smutní nebo se há-
dáme, je to, jako by v na‰em Ïivotû nebylo svûtlo. KdyÏ se musíme s nûk˘m
rozlouãit nebo nûkdo zemfie, je to také, jako by v na‰em Ïivotû zhaslo svûtlo.
Pak si pfiejeme, aby nám nûkdo pomohl, aby nám nûkdo vrátil radost a na-
dûji a opût naplnil na‰e srdce svûtlem a teplem. 

Dobr˘ BoÏe, ty nám takové lidi posílá‰, ty sám pfiichází‰ a stává‰ se ãlo-
vûkem, abys nám byl blízko. Dûkujeme ti za to. Amen.

MÛÏeme zpívat píseÀ:
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VSTUPUJEME DO MùSTA

POMÒCKY
Pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, vût‰í bíl˘ ‰átek, svíce, zápalky,
dfiívka nebo prouÏky nastfiíhané z tvrdého papíru, drobn˘ dekoraãní materiál.

K TÉMATU
Setkání uvádí do reality vût‰iny legend o svatém Mikulá‰i. Dûti se seznamují
s mûstem, kde spolu Ïijí lidé, kde se protíná mnoho cest, ale také mnoho lidsk˘ch
ÏivotÛ, kde jsou domovy lidí, ale kde jsou také místa, která jsou spoleãná v‰em.
Je to také místo, které je stfiedem ve‰kerého dûní a kde se lidé setkávají s Bohem.
Díky tomu, Ïe je mûsto v závûru oznaãeno jako mûsto Myra, se mÛÏe setkání stát
úvodem k jakékoli legendû ze tfietí ãásti, pokud se v tomto mûstû odehrává. Obraz
pak mÛÏeme pouÏít jako základ k dal‰ímu vyprávûní.

PRÒBùH SETKÁNÍ

Sedíme v kruhu.

Dnes spoleãnû postavíme jedno staré mûsto, které obklopovaly pevné hradby.

Dítûti, které sedí vedle nás, podáme ruku a to ji podá dal‰ímu. Stavíme se jeden
po druhém tûsnû vedle sebe tak, abychom znázornili pevnou zeì, ve které je
kámen vedle kamene. 

âinnost mÛÏeme doprovodit zpûvem:

KdyÏ jsme kruh uzavfieli, opfieme se rameny jeden o druhého a vyzkou‰íme si,
jestli je „zeì mûsta“ dostateãnû pevná. 

Pokraãujeme ve vyprávûní:
V pevn˘ch zdech byly brány. 

Rozestoupíme se a drÏíme se za ruce.

Lidé mohli tûmi branami do mûsta vcházet a z mûsta vycházet. KaÏdé ráno
lidé brány otevírali.

Zvedneme ruce na hlavu.
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Veãer lidé brány opût zavírali.

Spustíme ruce dolÛ.

Ve mûstû bydleli lidé. Bydleli sami, ale bydleli také spolu. V domech bydlely
celé rodiny: maminky a tatínkové se sv˘mi dûtmi, babiãky a dûdeãkové.
KaÏd˘ mûl svÛj domov.

Dûti mohou postavit sv˘mi dlanûmi svÛj dÛm od zemû jednu cihlu po druhé aÏ
rukama znázorní stfiechu. Pokud jsou ve skupinû dospûlí, se kter˘mi dûti pfii‰ly,
mohou postavit „spoleãn˘ dÛm“ s nimi. Znázorní dlanûmi, jak dávají jednu cihlu
na druhou, aÏ spoleãnû vytvofií stfiechu domu „své rodiny“.

Pfiitom se mÛÏeme nauãit píseÀ:

V men‰í skupinû mohou dûti jedno po druhém vyprávût, kde bydlí, v jaké ulici
je jejich dÛm a gesty znázorÀovat, jakou má stfiechu, okna nebo dvefie.

Aby dÛm dobfie stál, musí mít pev-
né základy a rovné stûny. Domy si
lidé staví, aby mûli kde bydlet, aby
v nich mûli svou postel, Ïidli a stÛl.
DÛm potfiebuje okna, aby v nûm
bylo svûtlo a aby se z nich lidé mohli
podívat ven.

Zvedneme ruce nad hlavu, chytneme
si dlanû nad hlavou a podíváme se
„oknem“ na své sousedy. 
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DÛm potfiebuje dvefie, aby se do nûj dalo vcházet a vycházet a aby se mohl
otevfiít, kdyÏ pfiijde náv‰tûva, nebo zamknout, kdyÏ chceme b˘t v bezpeãí.

MÛÏeme zaklepat „na domy“, tj. na ramena tûch, ktefií stojí vedle, a pozdravit se.
V men‰í skupinû a s men‰ími dûtmi mÛÏeme kaÏdému zazpívat a obmûÀovat
píseÀ: 

âinnost zakonãíme modlitbou:

Bohu díky, Ïe tady stojí dÛm vedle domu, ãlovûk vedle ãlovûka a Ïe tady
nejsme sami. Amen.

Podle velikosti skupiny si kaÏdé dítû nebo
kaÏdá rodina vybere jeden barevn˘ ‰átek a sloÏí
z nûj dÛm pfied místem, kde sedí. V men‰í sku-
pinû mÛÏe kaÏd˘ vyprávût, kdo s ním v jeho
domû bydlí.
Napfi. Maminka, babiãka, str˘c. Apod.

KdyÏ stojí hodnû domÛ vedle sebe, vznikne
mûsto. Uprostfied mûsta obvykle b˘vá ná-
mûstí a na nûm stává velk˘ dÛm s velikou vûÏí. ¤íkají mu kostel. Lidé se
v nûm setkávají, aby si povídali, zpívali, radovali se, slavili a dûkovali Bohu
za v‰echno, co proÏívají.

Z bílého ‰átku vytvofiíme uprostfied obraz kos-
tela.

V men‰í skupinû dûti postaví ze dfiívek nebo
vûtviãek od svého domu ke kostelu cestu. 

Posadíme se a dûti mohou hovofiit o tom,
odkud, jak nebo kudy pfii‰ly do kostela nebo na
to místo, kde teì právû jsou. 
Napfi. Pfiijela jsem s maminkou autem. Pfii‰li
jsme pû‰ky. Potkali jsme cestou… Bylo nám
zima. Apod.
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KdyÏ se lidé v kostele sejdou, zapálí svíci. Její svûtlo fiíká: BÛh je tady s námi.

Vezmeme svíci, zapálíme ji a postavíme
doprostfied do obrazu kostela.

KdyÏ se lidé v kostele sejdou, fiíkají
Bohu v‰e, co mají na srdci, co je trápí
a z ãeho mají radost. ¤íkají mu to dobré
i to zlé. Vzájemnû si odpou‰tûjí a slaví
velikou hostinu. BÛh je s nimi. Dává jim
sílu a odvahu k dobr˘m vûcem, dobré
my‰lenky a otevfiené srdce.

Mûsto, o kterém si budeme povídat, má také hradby, mnoho domÛ, mnoho
ulic, jedno námûstí a uprostfied kostel. Kolem kostela je trÏnice. KdyÏ lidé
brzy ráno otevfiou brány mûsta, pfiicházejí obchodníci a pfiiná‰ejí nejrÛz nûj‰í
zboÏí. Ovoce a zeleninu, ofiechy a vzácné kofiení, vzácné látky nebo kameny. 

Dûti mohou pokraãovat a jmenovat, co by se mohlo ve mûstû prodávat.

Ve mûstû je Ïivot. Na námûstí a na ulicích si hrají dûti, maminky se starají
o domácnost a nakupují, tatínkové pracují, dûdeãkové pijí ãaj a babiãky vy-
‰ívají ‰átky. Mûsto se jmenuje Myra, leÏí v dne‰ním Turecku a bylo po -
staveno pfied mnoha staletími. V tom mûstû se stalo nûco hodnû zvlá‰tního
a my si o tom povíme, aÏ se pfií‰tû zase setkáme.

Dûti si mohou pomocí drobného materiálu ozdobit svÛj dÛm.

Na závûr zazpíváme píseÀ z úvodu setkání a rozlouãíme se.
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SVAT¯ MIKULÁ· BISKUPEM

POMÒCKY
Pro kaÏdého ‰átek nebo ãtverec papíru rÛzné barvy, vût‰í bíl˘ ‰átek, Bible uloÏená
ve vzácné skfiíÀce nebo zabalená ve vzácném obalu, pro kaÏdého ãajová svíce, zá-
palky, rekvizity pfiedstavující biskupskou mitru, berla a prsten, nadílka v ko‰ích.

K TÉMATU
O dûtství svatého Mikulá‰e víme málo. Podle legendy byl pr˘ uÏ jako dítû obda-
rován velkou pozorností ke sv˘m vrstevníkÛm a v rodném mûstû jej brzy pova-
Ïovali za vzorné dítû v nejlep‰ím slova smyslu. Také legendy popisující jeho
biskupské svûcení zdÛrazÀují mimofiádné vyvolení. Mikulá‰ v nich fiíká svému po-
volání jasné a neodvolatelné ano. 
Setkání pfiibliÏuje dûtem tuto událost ze Ïivota svatého Mikulá‰e tak, aby se
z nûj nestala postava odtrÏená od Ïivota, ale ãlovûk, kter˘ se odpovûdnû rozho-
duje vzít svÛj Ïivotní úkol váÏnû, a je moÏné jej v jeho postojích následovat.

PRÒBùH SETKÁNÍ

Sedíme v kruhu.

ShromáÏdili jsme se, abychom slavili svátek svatého Mikulá‰e a abychom na-
slouchali pfiíbûhÛm z jeho Ïivota. Pfiíbûh nás zavede do jednoho starého
mûsta, které leÏelo u mofie v dne‰ním Turecku a jmenovalo se Myra.

Pozveme v‰echny, aby si podali ruce,
zvedli je a znázornili domy tohoto mûsta.
Pfii men‰ím poãtu dûtí ve skupinû sloÏíme
domy ze ‰átkÛ nebo papírÛ pfied sebe na zem.
K pfiiblíÏení si prostoru mûsta vyuÏijeme nû-
kterou ãinnost uvedenou v pfiedchozím se-
tkání.

Ve mûstû Myra byl jeden zvlá‰È hezk˘
a velik˘ dÛm.

Z jednoho svûtlého ‰átku sloÏíme je‰tû
jeden dÛm. 

Bydlel v nûm muÏ se svou Ïenou. Byli to obchodníci, ktefií mûli v‰eho dostatek
a kter˘m nic nechybûlo. KdyÏ se jim narodil syn, dali mu jméno Mikulá‰.
A Mikulá‰ rostl v domû sv˘ch rodiãÛ v moudrosti a v pfiátelství k lidem.
S chlapci ze sousedství chodil k mofiskému pobfieÏí, sbíral mu‰le, stavûl
z písku hrady a hrál si na rybáfie. V lesích kolem mûsta stavûl se sv˘mi ka-
marády skr˘‰e a hrál si na schovávanou nebo na honûnou. Veãer, neÏ usnul,
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si pfiál, tak jako si to pfieje mnoho dûtí, aby mu maminka pfieãetla nûjak˘
pfiíbûh. A maminka otevfiela vzácnou skfiíÀku, vytáhla z ní vzácnou knihu
a ãetla. 

Vezmeme do ruky Bibli.

A nebyly to obyãejné pfiíbûhy. Byly
to pfiíbûhy o JeÏí‰ovi, o jeho Ïivo-
tû, smrti a o tom, jak vstal z mrt-
v˘ch. Mikulá‰ jim rád naslouchal
a v jeho srdci rostl k tomuto muÏi
obdiv. Jednoho dne ãetla maminka pfiíbûh, na kter˘ Mikulá‰ neumûl za -
pomenout.

Otevfieme Bibli a volnû pfievyprávíme text Mt 19,16-22:

K JeÏí‰ovi pfii‰el jeden mlad˘ ãlovûk a zeptal se ho: „Mistfie, co dobrého
mám udûlat, abych dostal vûãn˘ Ïivot?“ JeÏí‰ mu odpovûdûl: „Proã se mû
ptá‰, co je dobré? Jen jeden je Dobr˘. KdyÏ chce‰ dostat vûãn˘ Ïivot, zacho-
vávej pfiikázání.“ Nato se ho mladík zeptal: „Jaká?“ JeÏí‰ mu odpovûdûl:
„Nebude‰ zabíjet, nebude‰ krást, nebude‰ lhát, mûj v úctû své rodiãe! A miluj
svého bliÏního jako sám sebe!“ Mlad˘ ãlovûk mu povûdûl: „To v‰echno jsem
zachovával. Co mi je‰tû chybí?“ JeÏí‰ fiekl: „KdyÏ chce‰ b˘t dokonal˘, jdi,
prodej v‰echen svÛj majetek a peníze rozdej chud˘m, tak bude‰ mít trval˘
poklad v nebi. Potom pfiijì a následuj mû.“ KdyÏ to ten ãlovûk usly‰el, ode‰el
smutn˘, protoÏe mûl velik˘ majetek.

Bibli poloÏíme do obrazu svûtlého
domu.

Mikulá‰ovi se o tomto pfiíbûhu zdá-
lo celou noc. KdyÏ se pak ráno pro-
budil, zeptal se maminky a tatín-
ka: „Proã nedûláme nic z toho,
co JeÏí‰ poÏaduje? Proã v‰echno
neprodáme a peníze nerozdáme
chud˘m?“ 
„To pfiece nejde,“ odpovûdûli ro-
diãe, pohladili ho a Mikulá‰ byl
smutn˘.
âas ‰el dál, ale na pfiíbûh o bohatém mladíkovi Mikulá‰ nezapomnûl. Sám se
totiÏ stal bohat˘m mlad˘m muÏem. KdyÏ mu bylo 18 let, vydal se na cestu do
Svaté zemû, do míst, kde kdysi Ïil JeÏí‰. Zajímalo ho, kde se JeÏí‰ narodil
a kde Ïil. Nav‰tívil Betlém, Nazaret a Jeruzalém, ‰el na pou‰È a tam chtûl po-
dobnû jako JeÏí‰ zÛstat ãtyfiicet dnÛ, postit se, modlit se a pfiem˘‰let o svém
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Ïivotû. Nejradûji ze v‰eho by Mikulá‰ ve Svaté zemi zÛstal a Ïil na pou‰ti
jako poustevník.
Jednou se mu v‰ak zdál podivn˘ sen. Sly‰el hlas, kter˘ mu fiíkal: ‚VraÈ se
domÛ. VraÈ se do Myry. Potfiebují tû tam. Vydej se na cestu.‘ Mikulá‰ vûfiil,
Ïe to byl BÛh, kter˘ k nûmu promluvil. Chtûl ho poslechnout, ale v‰echny
peníze rozdal chud˘m a nemûl ãím zaplatit loì. 
Na jedné lodi onemocnûl jeden z otrokÛ. KdyÏ Mikulá‰ pÛjde na jeho místo,
mÛÏe jet zdarma. Mikulá‰ souhlasil, posadil se mezi ostatní otroky k veslÛm
a za velikého horka, vûtru a de‰tû tûÏce pracoval, aby se dostal domÛ. 
Tak pluli mnoho dní. Mikulá‰ nebyl na takovou práci zvykl˘ a aby v‰e zvládl,
zpíval si s ostatními otroky píseÀ.

PíseÀ mÛÏeme zpívat také jako kánon a doprovodit pohybem naznaãujícím
veslování:

Ve mûstû Myra byl velik˘ smutek. Zemfiel biskup. Lidé fiíkali: „Ztratili jsme
svého otce.“ „Ztratili jsme dobrého past˘fie.“ „Ztratili jsme dobrého ãlo-
vûka, kter˘ nám umûl poradit a umûl se nás zastat.“ „Kdo nám bude vy-
právût o Bohu?“ „Kdo se bude starat o chudé a staré lidi?“ „Kdo se bude ra-
dovat s na‰imi dûtmi?“ V kostele se
shromáÏdilo mnoho lidí. Pfii‰li se sví-
cemi, protoÏe byla tma nejen na nebi,
ale také v jejich srdcích.

KaÏdé z dûtí dostane ãajovou svíci
a postaví ji kolem obrazu kostela.

Lidé se modlili a prosili Boha: „Po‰li
nám biskupa, kter˘ bude dobr˘
k chud˘m, kter˘ bude mít rád dûti,
kter˘ bude nav‰tûvovat staré a ne-



mocné, kter˘ bude milosrdn˘ k hfií‰níkÛm a kter˘ nám ukáÏe cestu k tobû.“
Jedna stará moudrá Ïena fiekla lidem, ktefií byli v kostele: „Poslouchejte!
Mûla jsem sen. Zdálo se mi, Ïe BÛh nám poslal biskupa. Je to ten, kter˘ dnes
ráno vstoupí jako první do tohoto kostela.“
Loì, na které pluje Mikulá‰, se blíÏí do pfiístavu. V‰ichni námofiníci jsou rádi,
Ïe dopluli na pevninu a Mikulá‰ pospíchá do kostela. Chce podûkovat Bohu
za to, Ïe se mohl ve zdraví vrátit domÛ. KdyÏ v‰ak ve‰el do kostela, uvidûl,
Ïe je pln˘ lidí, ktefií se na nûj s nadûjí dívají a volají: „Tebe posílá BÛh. Bude‰
na‰ím biskupem!“
Mikulá‰ pochopil, proã se mûl vrátit domÛ. Je pfiipraven. Souhlasí, aby se stal
biskupem v Myfie, a pfiijímá znamení biskupa. 

Vezmeme rekvizity znázorÀující biskup-
skou mitru, berlu a pfiípadnû prsten. Po‰leme
je po kruhu a pak je poloÏíme do stfiedu, do
obrazu kostela.

Mikulá‰ se stal biskupem chud˘ch a po-
tfiebn˘ch. Procházel ãasto ve dne i v noci
mûstem a nav‰tûvoval nemocné, staré
i dûti. Tû‰il je a rozdával jim chléb. Na jeho
dobrotu lidé dodnes nezapomnûli a v pfied-
veãer jeho svátku se scházejí podobnû jako
my dnes.

Dûti si mohou sloÏit z papíru mitru následujícím zpÛsobem:

1. PoloÏíme na sebe dva papíry A4. Nahoru bíl˘, dolÛ ãerven˘, Ïlut˘ nebo zlat˘.

2. Oba papíry souãasnû pfiehneme uprostfied.

3. Bíl˘ papír máme uvnitfi. Pfied sebou máme obdélník pfiehnut˘ hfibetem nahoru.
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4. Na pfiední stranû pfiehneme do-
pfiedu lem asi 1 cm ‰irok˘. TotéÏ
u zadní strany.

6. Oba rohy pfiehneme dopfiedu tak,
abychom zachovali bíl˘ lem dole.

8. ZaloÏit pfieãnívající roÏky.

5. Hfibet pfiehneme dozadu.

7. Bíl˘ lem pfiehneme podruhé do-
pfiedu pfied pfieloÏené rohy. TotéÏ udû-
láme na druhé stranû.

9. Vyznaãené trojúhelníky pfiehneme
dopfiedu.

10. Rohy zasuneme pod lem.



Setkání mÛÏeme ukonãit zpûvem písnû a pfií‰tû pokraãovat dal‰ím vyprávûním
nebo mÛÏe následovat nadílka:

Pokud následuje nadílka, mÛÏe pfiijít „Mikulá‰“. MÛÏeme si v‰ak na hlavu na-
sadit rekvizitu mitry a rozdat dûtem nadílku sami. Pokud dûti vyrábûly mitry
z papíru, mohou si je nasadit na hlavu a pfiiná‰et nadílku jeden druhému. ¤í-
kají tím: Jako svat˘ Mikulá‰ je kaÏd˘, kdo je ‰tûdr˘, pfieje druhému hojnost
a ob darovává.

Dárky uloÏené do ko‰Û nejprve postavíme kolem stfiedu kruhu tak, aby vynikla
hojnost. Pak je postupnû pokládáme kaÏdému do obrazu jeho domu. Znovu mÛ-
Ïeme Ïasnout nad ‰tûdrostí a bohatstvím a své díky vyjádfiit modlitbou. Teprve pak
si dûti dárky vezmou.

Bûhem nadílky mÛÏeme zpívat vhodnou píseÀ.
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