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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI 
 

Připomínáme si narození Ježíše Krista (25. prosince)  
 

CO SI PŘEJE K NAROZENINÁM JEŽÍŠ? 
Všichni se těšíme, až se rozsvítí vánoční stromek a my pod ním najdeme dárky. Napadlo vás 
někdy zamyslet se nad tím, jaký dárek by si přál ten, jehož narozeniny slavíme? Když správně 
pojmenuješ předměty a dopíšeš slova do příslušných okének tabulky, dozvíš se to z tajenky. 

 

Rodiny a děti čtou Bibli – Starý zákon 
Společně se můžeme vydat po stopách příběhů Starého zákona. Každý týden nás bude čekat 

jeden příběh. Další příběh: Saulův pád 1 S 11a 13 kap. 
 

K ZAMYŠLENÍ 
Velmi často se čtenáři textů o početí Ježíše uchýlí ke zkoumání medicínských možností 
panenského početí. Ale to je velmi zrádné! Vždyť v tomto případě jde o zjevný zázrak, 
který pro Boha není problémem. Mnohem důležitější je otázka, proč si této 
skutečnosti první komunita křesťanů všimla a vypíchla ji? Vždyť z technického hlediska 
pro Boha jistě nebyl problém, aby byl Kristus dítětem přirozených rodičů. V odpovědi 
však opusťme biologii. Zde jde o zásadní sdělení naznačující vztah Boha Otce a Krista. 
Ježíš je vázán nesmírně úzkým poutem na Nebeského Otce. A přichází pro člověka 
a jeho spásu, aby nás učinil svatými, jak to shrnuje sv. Pavel ve druhém čtení. 
 

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN 
 
PONDĚLÍ 23.12. (Mal 3,1-4.23-24; Lk 1,57-66) 
Komentář: Bůh chce uvolnit i tvoje ústa a jazyk ke svědectví a chvále Boha. Otevři oči, 
abys viděl jeho veliké skutky, jeho požehnání v dnešním dni. A otevři ústa ke chvále 
i k díkům… 
 
ÚTERÝ 24.12. (2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Lk 1,67-79) 
Komentář: Čti znovu Zachariášova prorocká slova, modli se je jako svoji modlitbu, 
setrvávej ve chvílích ticha u jednotlivých veršů. Pokud jsi zvyklý modlit se breviář, najdi 
si nějaký jiný překlad, který ti umožní se hlouběji – jinak – ponořit do této modlitby. 
 
STŘEDA 25.12. Slavnost Narození Páně (Iz 52,7-10; Žid 1,1-6; Jan 1,1-18) 
Komentář: „Slovo… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ 
Zastav se u těchto slov, chval Pána za jeho stvoření, chval jej za jeho zrození do světa, 
aby své stvoření zachránil. 
 
ČTVRTEK 26.12. Svátek sv. Štěpána (Sk 6,8-10; 7,54-60; Mt 10,17-22) 
Komentář: „Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ Tato výzva platí pro každého – 
mučedníka, pronásledovaného i toho, kdo žije v pokoji a míru. Vytrvalost ve víře, 
v lásce, v naději… 
 
PÁTEK 27.12. Svátek sv. Jana (1 Jan 1,1-4; Jan 20,2-8) 
Komentář: Co jsme slyšeli, viděli, pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali… 
I ty vydej svědectví svému Pánu, Slovu života pro každého, vedoucímu ke společenství 
a k radosti... 
 
SOBOTA 28.12. Svátek sv. Mláďátek (1 Jan 1,5 – 2,2; Mt 2,13-18) 
Komentář: Mysli v modlitbě (i konkrétní pomocí) na všechny uprchlíky dnešního světa 
(z Iráku, Sýrie, na ty topící se u Lampedusy)… 
 


