Příprava do
spolča
Téma: Vánoční doba
Kdy: Pár dní před Vánoci!!!

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.
Jan 3,16

Kristýna Vítková

Nachytání místnosti: Abych si udělali krásné vánoční společenství. Donesu malý
vánoční stromeček s vánočními ozdůbkami, zapálím „františka“. Přichystám cukroví. Těším
se na příchod kamarádů.

Úvod: Se všemi členy našeho spolča se přivítám. Nabídnu všem cukroví a vyzvu je, aby dali
pod stromeček dáreček, který měli donést za úkol na dnešní spolčo. Nechám asi 10 minut
volné zábavy, aby si všichni mohli sdělit své zážitky od minula.

Píseň: Narodil se Kristus pán (Kancionál - 201)
Veliká je novina (Hosana 1 - 408)

Modlitba:






Znamení kříže
Otče náš
Dobrý Bože, slavíme dnes Vánoce, slavnost našeho vykoupení, slavnost narození
tvého Syna. Přišel k nám jako maličké dítě.
Znázornění Betléma či obrazy Panny Marie, která s láskou objímá své novorozeňátko
nebo zbožně klečí před Dítětem v jeslích, mě hluboce dojímají. Zjevují mi tvou
něžnou lásku. Ta nepřichází s mocí. Je jako maličké dítě, jež beru do náručí a houpám
na kolenou. To božské Dítě, jak nám říká dnešní slavnost, neleží jen v jesličkách v
betlémské stáji. Odpočívá i v mém srdci.
Dej mi dnes, ať pevně uvěřím a ať také zakusím, že je to božské Dítě opravdu ve mně,
ať se mé srdce naplní láskou, neboť ty sám ses v něm narodil.
Protože ses ve mně narodil, poznávám svou důstojnost. Odvažuješ se přijít na svět ve
chlévě mého srdce, abys mi v každodenní všednosti života připomínal, že ve mně
přebývá tajemství, které mě přesahuje.
Toto tajemství tvé lásky, viditelné v Dítěti v jeslích, přebývá ve mně a je mezi námi.
Poskytuje nám domov v nás samých i v našich vzájemných vztazích. Ve svém domě
nejsme sami. Ty sám sis zvolil dům našeho života za svůj příbytek. Dej, ať se nanovo
zabydlíme ve svém srdci a ve svém domově jako lidé, kterým se dostalo cti stát se
místem tvé přítomnosti.
Znamení kříže

Seznámení s tématem: Seznámím všechny účastníky s tématem.
Katecheze: Vánoční doba
o Katecheze proběhne na koberci. Všichni budou sedět v kroužku. Já se vždy zeptám na
nějakou otázku a pak si na ní odpovíme. Na závěr proběhne diskuse.
1) Od kdy do kdy trvá vánoční doba?
(25.12. – do Svátku křtu Páně)
Křesťané berou Vánoční svátky jako druhý nejdůležitější svátek, hned po Velikonocích.
Vánoce slaví jakožto svátek narození Krista. Celé Vánoce se berou u křesťanů po celém světě
jako počátek Ježíšova putování a rozšiřování evangelia. Přípravu na samotné Vánoce
představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci.

Štědrý den ještě není součástí Vánoc, ale poslední den adventu, ve kterém vrcholí přípravy na
Vánoce. Dříve byl tento den dnem nařízeného přísného postu, což někteří katolíci dodnes
dodržují, byť již to církev nestanoví jako povinnost. Pro řadu lidí se stalo tradicí jít na
půlnoční mši, avšak křesťané tuto mši jako tradici neberou, ale je pro ně velice důležitá a
Štědrý den by bez ní ztratil svůj význam (oslavení narození Ježíše Krista). A porušili by jedno
z pěti církevních přikázání – „O nedělích a dalších zasvěcených svátcích se zúčastnit mše
svaté a činnosti, které by posvěcování těchto dní mohly bránit.“
2) Co víte o betlému? Jaký betlém doma máte?
Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy
italský šlechtic Giovanni di Velita pozval Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho
panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na
seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro ni jeskyni na vrcholu
skalnatého kopce u vesničky Greccio (Itálie), kterou upravil jako kapli a uspořádal v ní výjev
narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí. Když nastala půlnoc,
rozezněly se všude zvony a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu
pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich sloužil kněz
mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově
narození.
Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i
půlnoční mše.

Hra: NEPROBĚHNE !!! Ale … rozdáme si dárečky, které jsme si navzájem donesli. Každý
dáreček očísluji a do mističky dám lístečky s čísly dárků. Každý člen spolča si vylosuje číslo a
podle čísla mu bude přidělený dáreček. (Pomůcky: lístečky k dárkům a lístečky do mističky)

Píseň: Adorare – Pospíchej (příloha 1)
Modlitba:

 Znamení kříže
 Pane Ježíši Kriste,
prosíme Tě za mladé lidi celého světa:
chraň je před hříchem
a daruj jim vytrvalost ve zkouškách.
Kéž poznají své životní povolání
a mají odvahu se pro ně
velkoryse rozhodnout.
 Prosby, díky chvály
 Znamení kříže

Závěr: Na závěr všechny seznámím s tématem dalšího spolča. Všem popřeji úspěšný týden.

Příloha 1

