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27. 12. 2015 – Svátek Svaté rodiny – cyklus C 
Čtení 
1 Sam 1,20-22.24-28 – Žl 84,2-3.5-6.9-10 – 1 Jan 3,1-2.21-24 – Lk 2,41-52 

Text evangelia pro děti 
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam 
na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, 
a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho 
hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho 
našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho 
chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč 
jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli 
jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal 
na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak 
prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Evangelium dnešního svátku nám přibližuje Ježíšovu rodinu. Na pouti celé rodiny do 
Jeruzaléma vidíme, že Ježíšovi rodiče, Josef s Marií, byli zbožnými Židy a Ježíš vyrůstal v atmosféře vědomí Boží 
přítomnosti. Z Mariiných slov „Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ můžeme usuzovat, že oba rodiče 
měli svého syna rádi a záleželo jim na něm. Ježíš jim ve své odpovědi odhaluje, kým skutečně je – synem 
Božím. Odpověď by se mohla zdát „drsnou“: žádné „promiňte, že jste měli strach“, ale „proč jste mě hledali? 
Nevěděli jste…?“ Zaznívá zde důležitá skutečnost a tu je třeba vyjádřit jasně. Z pokračování události vidíme, že 
si Ježíš však svých rodičů vážil: vydal se s nimi na zpáteční cestu a poslouchal je. Všimnout si můžeme také 
Mariina postoje: „vše uchovávala ve svém srdci“, i když to hned nechápala. 
Poselství textu o spáse: V textu zaznívá důležitá proklamace, Ježíš jasně říká, že není pouhým člověkem, ale 
především Božím synem. Toto jeho synovství má přednost přede vším. Zároveň je tu však vyjádřen jeho 
respekt k jeho lidskému životu. V Marii vidíme příklad věřícího člověka: ne všemu hned rozumí, ale uchovává 
to v srdci, řekli bychom, rozmýšlí o tom, nechá to na sebe působit. 
Souvislost s liturgií: Od května roku 2014 zaznívá i ve druhé, třetí a čtvrté eucharistické modlitbě, v části 
o našem společenství s Marií a apoštoly a se všemi svatými, explicitně jméno svatého Josefa, snoubence 
Panny Marie. Podtrhuje se tak skutečnost, že Josef není jen „doplňkem“ k Ježíšově matce Marii. Stejně jako si 
ji Bůh vyvolil, aby byla matkou jeho Syna, vyvolil si také Josefa, aby byl Ježíšovým pozemským otcem. Ve 
vstupní modlitbě dnešního svátku zaznívá prosba, abychom ve svých rodinách následovali příklad Svaté 
Rodiny a náš pozemský domov byl naplněn společenstvím lásky, jež budeme plně zakoušet ve věčném životě. 
Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Dnešní svátek může být příležitostí poděkovat za naši 
rodinu a prosit obzvláště za ty, kteří rodinu z jakýchkoli důvodů nemají.  

3 – 6 let (čteme jen modře označený text), stejný rozhovor vedeme s dětmi 6 – 9 let 
Dnešní svátek je věnován rodině. I když byl Ježíš Boží syn, měl svou lidskou maminku a tatínka, Marii a Josefa. 
O čem dnešní evangelium vypráví? Ježíš se rodičům ztratil, měli o něj starost, hledali ho. Celý den se vraceli 
zpátky, aby ho našli. Rodiče jsou pro své děti schopni udělat spoustu věcí. Dnešní den můžeme společně Pánu 
Ježíši poděkovat za naše rodiče, vzpomenout si na vše, co pro nás dělají, jak se o nás starají. Můžeme 
poděkovat i přímo svým rodičům. Také se můžeme pomodlit za všechny, kteří rodiče nemají. (Pokud víme 
o komplikované rodinné situaci nějakého z dětí ve skupině, je vhodné promluvu uzpůsobit.) 

9 – 14 let 
Dnešní svátek je příležitostí k poděkování za rodinu. Manželé si také mohou připomenout svůj slib, kterým 
uzavřeli svátost manželství. Víte, co si novomanželé slibují? Je to láska, úcta a věrnost, ke kterým jim pomáhá 
Bůh. Jaký význam má tento slib pro jejich rodinu? Dokázali byste říct, jak se láska, úcta a věrnost projevovala 
v životě Marie a Josefa? 
 

Aktivita 
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Aktivitu navrhujeme společnou všem věkovým skupinám. Pod základním popisem najdete případné upřesnění 
pro jednotlivou věkovou skupinu. 
Dnes pokračujeme v tvoření „vánočního“ plakátu, který je sestaven ve třech krocích: (1) Boží hod vánoční: 
téma tmy, spící krajiny a světla; (2) Svátek Svaté rodiny: téma jesliček – rodiny; (3) 2. neděle po narození Páně: 
téma Jana Křtitele jako moudrého svědka. Pro moudrost, o které čteme v prvním čtení, zvolíme symbol sovy. 
(Schéma viz níže) 

Pomůcky: silueta jesliček se Svatou rodinou; lepidlo; Hosana zelená; papíry, pastelky, propisky pro každé dítě 
Na pozadí, kde už máme hvězdu s chvostem ze slov Božího slova, připevníme jednoduchou siluetu jesliček. 
Stačí Josef, Maria a Ježíš. Vysvětlíme dětem, že symbolizují Svatou rodinu, kterou dnes slavíme, a také všechny 
další rodiny. Vyzveme děti, aby na papíry napsaly poděkování: mohou ho adresovat Bohu za rodiče a jejich 
péči, nebo ho mohou adresovat rodičům za něco konkrétního. Jednotlivé papíry pak přilepíme kolem jesliček. 
Zakončit můžeme společnou písní, např. Maria (č. 127), která vypráví část příběhu Svaté rodiny. Připojit 
můžeme poděkování za naše rodiny a prosby za ty, kteří rodinu nemají, nebo jsou od ní odloučení. 

3 – 6 let 
Místo psaní poděkování mohou děti nakreslit obrázek své rodiny, který nalepí na plakát kolem jesliček jako 
symbol, že chtějí za svoji rodinu poděkovat Bohu a svým rodičům za péči a lásku, kterou jim dávají. 

9 – 14 let 
S nejstaršími dětmi si můžeme navíc přečíst první čtení. Je v něm zachycena radost a vděčnost Anny, které se 
narodil syn Samuel, ačkoli se před tím zdálo, že vůbec nemůže mít děti (to už ve čtení nezaznívá, můžeme se 
dětí zeptat, zda její příběh znají, nebo jim ho dovyprávět – 1 Sam 1, 1–28). Můžeme se společně zamyslet nad 
dalšími problémy, které rodiny mají: neplodnost, chudoba, velké hádky… a zformulovat za ně prosby, které 
také nalepíme kolem jesliček. 

Obrázek 
Svatá rodina 

Náčrtek konečné podoby vánočního plakátu 

  


