
 

Příloha č. 1 

Rodinné katecheze jsou velmi vhodné pro církevní školy, ale mohou být použity i v ostatních MŠ. 

Část z Rodinné katecheze č.12: 

Bůh chce poslat ježíše 

Hra Co se ti líbí - nelíbí 

 Každé dítě dostane 2 kartičky - červenou a černou. Uvádíme kladné a záporné situace a děti 

ukazují, zda se jim to líbí (zvednou červenou kartičku) nebo nelíbí (černá kartička). 

 když si s tebou tatínek nebo maminka hraje 

 když dostaneš pěkný dárek 

 když jdete do ZOO 

 když ti bratr nebo sestra nechce půjčit hračku 

 když velký kluk bije malého 

Výklad (rozhovor) 

Tak se tedy na světě dějí věci, které se nám líbí, ale i nelíbí. Věci dobré, ale i zlé (špatné). Ale celý svět 

je přece od Boha. A my víme, že Bůh je dobrý Otec všech. Tak jak je to možné, že se na světě dějí 

špatné věci? My už víme, že Bůh tvoří svět společně s lidmi. Bůh chce, aby lidé byli jeho pomocníky. 

Dává jim všechno, co potřebují k životu: zem, slunce, rostliny, zvířata. Bůh chce, aby to všechno lidé 

používali k dobrým věcem: aby si stavěli domy, šili šaty, pekli chleba a vánoční cukroví. Bůh také chce, 

aby si navzájem pomáhali, aby se měli rádi. Ale lidé Boha zklamali. Začali si navzájem ubližovat. Zlo se 

šířilo. Lidé začali zapomínat na Boha. A přišla doba, kdy téměř žádní lidé už Boha neznali. Lidé na Boha 

zapomněli, ale on na ně nezapomněl. Bůh má lidi pořád rád a chce jim pomoci. A proto posílá Ježíše, 

aby lidé znovu poznali, že Bůh je má rád a že chce, abychom se i my měli rádi. Bez Ježíše bychom toho 

o Bohu věděli moc málo. Ježíš přišel, aby s námi mluvil o Bohu, o tom, jaký je a o tom, co si přeje, 

abychom dělali. Bez Ježíše bychom nevěděli, že nás má Bůh stále rád. Narození Pána Ježíše budeme 

oslavovat o Vánocích. 

 

Poslech Bible – Jan 3, 16; 1 Jan 4, 8 

Kreslení – Kdy mě má Bůh rád (kreslíme jednu dobrou a jednu špatnou situaci) 

 

Část z Rodinné katecheze č.13 

Bůh vybírá matku Ježíšovi”  

 

Rozhovor 

Pán Ježíš chtěl přijít na svět jako každé malé dítě, které potřebuje maminku, aby se o ně starala – 

přebalovala, krmila, učila mluvit, aby ho vychovávala. Také malý Ježíš měl maminku. 

 

Výklad 

Bůh si vybral dívku, která se jmenovala Maria, aby se stala Matkou Pána ježíše. Dal jí proto všechny 

dobré vlastnosti. Maria byla vždycka laskavá, ráda a ochotně pomáhala druhým, byla moudrá a hlavně 

měla velmi ráda Boha a proto dělala vždycky to, co od ní Bůh čekal. Často a ráda se modlila: “Pane 

Bože, chci všechno, co chceš ty." 

Jednoho večera byla Maria ve své světničce a náhle uviděla anděla a slyšela, jak říká: "Dobrý den, 

Maria, jsi plná milosti - darů od Boha (dobré vlastnosti). Bůh si tě vyvolil. On chce poslat na svět Pána 

Ježíše, aby lidé poznali, že Bůh je má rád. Chceš být jeho matkou?" 

Maria se nejprve lekla, ale pak odpověděla tak, jak se o to snažila vždycky: "Ano, chci všechno, co 

chce Bůh." Od toho dne Panna Maria začala očekávat narození Ježíše, připravovat se na to, že bude mít 

děťátko. 

Co všechno musela připravit, Terezko? 

 

Hra - dramatizace Zvěstování 

(podle Zdrávas a výkladu) 

Podle možnosti tlumené světlo. 

Vypravěč: Jednoho večera byla Maria ve své světničce a náhle uviděla světlo a slyšela hlas. 

Rozsvítíme světlo. 

Hlas: Zdrávas Maria milostiplná, Pán s tebou. 

Maria (lekne se): Co se to děje? 

Hlas: Neboj se Maria. Chceš být matkou Pána Ježíše? 

Maria: Ano, chci to, co chce Bůh. 

(Zahrát několikrát, aby se děti vystřídaly.) 

 

Poslech verše z Bible: Lk 1,26-38 (stručněji)  
 


