
Příloha č. 3 
 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (s použitím MC Šťastné a veselé – vydavatelství Venkow, 1992) 
 
Osoby: 
 
Marie 
Josef 
Anděl Gabriel 
Andělé (2) 
Císařský posel 
Zvířátka ve chlévě 
Betlémská hvězda 
Hostinský, hostinská 
Pastýři 
VYPRAVĚČI 
 
„Poslouchejte, křesťané, co jest se stalo, před léty dávno, v městě Betlémě.“ 
 
1. jednání 
 
Vypravěči: „Kdysi dávno žila v jednom dalekém městě Nazaretě dívka jménem Marie. 
Byla chudá, ale hodná, milá a pracovitá. Uměla vařit, šít, prát, o zahrádku pečovat. Kdysi 
dávno žil také v tomto městě muž jménem Josef. Byl to tesař, z jeho dílny to vonělo vždy 
čerstvým dřevem, měl šikovné ruce a uměl vyrobit ze dřeva, co si kdo přál. Marie a Josef 
se sobě zalíbili a měli se moc rádi. Jednou v noci, když celé město spalo, pošeptal anděl 
Gabriel Marii tajemství.“ 
 
V půlnoční hodinu anděl se zjevuje, radostnou novinu Marii sděluje. 
 
Anděl Gabriel: „Narodí se ti chlapeček, bude se jmenovat Ježíšek.“ 
 
Všichni šeptem několikrát opakují. 
 
Vypravěči: „Krátce před tím, než se děťátko narodilo, objevil se ve městě císařský posel 
s velkou rolí papíru. Lid se sběhl, mezi nimi i Josef a Marie.“ 
 
Posel: 
 
„Haló, lidé, slyšte moje slova, nebudu je opakovat znova. 
Nesu rozkaz od císaře z Říma: Hned teď - než uběhne zima –  
má být sčítán v celé zemi lid. 
Jsem vám proto nucen nařídit: Každý běžte do rodného města. 
Některé z vás čeká dlouhá cesta.“ 
 
Vypravěč: „I musel se tatínek Josef vypravit do města Betléma a Marie s ním.“ 
 
Cesta do Betléma byla velmi dlouhá, plná překážek a Josef se musel o budoucí maminku 
starat (znázornit bloudění a cestu lesem, mezi balvany, křovím, tmou - pohybové 
ztvárnění za doprovodu písně). 
 
Panna na oslu jede (J. Nohavica) 
 
Anděl 1: „Jak se asi kráčí tam těm dvěma? 

Míří z Nazaretu na jih – do Betléma.“ 
 
Anděl 2: „Josef se třese zimou. 

Kdepak je na noc přijmou?“ 
 



Vypravěč: „Jednoho večera krátce po setmění došli do Betléma po dlouhé a těžké cestě i 
Josef a Marie. Marie byla velmi unavena.“ 
 
Byla cesta, byla ušlapaná (J. Nedvěd) 
 
Anděl 2: „Hledají teď místo na přespání. 

V tuhle dobu se jim těžko shání!“ 
 
Anděl 1: „Venku už je tma, ba skoro noc, 

musíme jim spěchat na pomoc.“ 
 
Josef s Marií zastavili u prvního domu. Byl to hostinec s nápisem „U dobrého anděla“. 
 
Marie: „Tak jsem, Josefe, přece dobře viděla! 

Hostinec U dobrého anděla.“ 
 
Josef: „Tam nám jistě někdo otevře, 

zaklepat jim zkusím na dveře.“ 
 
Hostinská: „Kdo je? Žádné místo nemáme!“ 
 
Josef: „My jen malý koutek hledáme.“ 
 
Hostinský: „Ani my už nemáme kde spát. Jděte pryč, zde nemůžete stát!“ 

 
Anděl 1: „Nevzali je, musí odejít, nemají tu lidé žádný cit.“ 
 
Anděl 2: „Rychle pojďme něco udělat, jistě ti dva mají také hlad.“ 
 
Andělé tlučou na dveře a volají „Otevřete“  
 
Hostinský (rozzlobeně): „Tady dům je plný po okraj. Leda – že vám bude stačit stáj.“ 
 
Hostinská: „Támhle za domem, kus od lidí. Na jednu noc, pak se uvidí.“ 
 
2. jednání 
 
Ve chlévě. Zvířátka. Betlémská hvězda. Andělé. Pastýři. 
 
Vypravěč: „Marie a Josef vstoupili do chléva a unaveně se rozhlíželi. Uložili se ke 
spánku. Té noci se stalo něco zázračného!“ 
 
 
Krásná panna (R. Křesťan) 
 
Přeletí Hvězda, rozdává prskavky, Marie a Josef se otočí k divákům s děťátkem v náručí. 
 
Vypravěči: „Jako první se zprávu o narození Ježíška dozvěděli pastýři (andělé začnou 
zvonit).“ 
 
Marie a Josef kolébají. Pastýři spí, andělé jdou k nim.  
 
Pastýři, nespěte (Exminnesengři) 
 
Pastýři: „Proč nás budíte, sladké sny rušíte?“ 
 
 
 
 



Andělé: „Vstávejte, braši, hbitě, 
 Betlémě zrodilo se Boží dítě. 

Vstaňte vzhůru, pastuškové! 
Sem pospěšte, nemeškejte, 
dary svoje přinášejte!“ 

 
Pastýři: 1. „Co mu dáme, nic nemáme.“ 

2. „Já mu dám kožičky, zahřejí nožičky.“ 
3. „A já ho pochovám, písničku zazpívám.“ 
4. „Já taky, ty taky dáme naše beránky pro to děťátko.“ 

 
Já malý přicházím koledovat (sbor) 
 
Pastýři + zvířátka + ostatní herci  přicházejí k  jesličkám, hluboce se Ježíškovi klaní. 
 
Vypravěč: „Zvěsti o narození Ježíška se rychle šířily po kraji, brzy oběhly celý svět. 
Narození Ježíška přineslo všem velikou radost.“ 
 
Všichni: „Hleďte, Hvězda nad stájí dnes svítí, 

Spěchá lidem zázrak oznámiti!“ 
 
Den přeslavný (J. Nohavica, R. Křesťan, J. Nedvěd aj./, děti 


