
STAVÍME PŘÍBYTEK PRO JEŽÍŠE
Náměty pro adventní dobu s dětmi v roce 2009

Základním motivem pro náš letošní námět se stal známý Origenův výrok: „Co ti 
prospěje, jestli Kristus kdysi přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?“ Proto 
budeme Ježíšovi stavět „příbytek“, aby nás jeho narození nezastihlo nepřipravené, 
jak se to stalo před 2000 lety Betlémanům.

Cíl: Snažíme se připravit své srdce, aby mohlo být příbytkem pro Pána Ježíše, aby 
se v něm mohl „narodit“.

Způsob provedení: Při každé bohoslužbě dostanou děti prázdnou krabičku od sirek. 
Doma z ní vyrobí cihlu pro dům, ve kterém se narodí o Vánocích Ježíš. Cihlu vyrobí 
tak, že krabičku oblepí barevným papírem a na papírek napíšou, jaký dobrý skutek 
v daném týdnu vykonali. Papírek vloží do krabičky, aby dobrý skutek zůstal nená-
padný a nezištný. Cihlu potom přinesou do kostela, kde na viditelném místě může 
po celý advent vznikat příbytek pro Ježíše. Po půlnoční mši do něj mohou položit 
sochu narozeného Ježíše nebo celé Svaté rodiny.

Jiná varianta: Pokud je dětí hodně a shánění množství krabiček obtížné, můžeme 
„cihly“ použít jednoduše ze samolepek (obdélníčků), jaké se prodávají v papírnictví. 
Pak je budeme lepit na připravený podklad tak, aby vznikla betlémská stáj. Nebo 
„cihly“ vystřihneme z normálního papíru, a pak je přilepujeme lepidlem. Výsledkem 
nebude trojrozměrný příbytek, ale pouze plochý na papíře.

Kromě tohoto základního motivu, který si můžete jakkoliv přizpůsobit, můžeme 
každou adventní neděli s dětmi (s těmi staršími, které už umějí psát a mají určité 
znalosti) plnit nějaké další úkoly. Postupně si tak děti připomínají příběh o Ježíšově 
narození a oprašují si své vědomosti. Tyto vědomostní úkoly můžete a nemusíte 
využít. Pokud je nevyužijete, rozdejte krabičky „zdarma“ – bez vědomostního úkolu. 
Z důvodu snadného kopírování jsme je umístili vzadu – na str. 3 a 4 této přílohy.

1. neděle adventní

Kněz nebo katecheta může zahájit přípravu třeba takto: Milé děti! Vítám vás na 
začátku adventu. Kdo ví, na co se připravujeme v adventu? (Na Ježíšovo narození.) 
Víte, co se stalo před 2000 lety Betlémanům, když se tam Ježíš narodil? Oni Ježíše 
vůbec nepřijali do žádného svého domu, neměli pro něj místo. Nepřijali Josefa
a Marii, a tak se Spasitel světa musel narodit v obyčejné stáji.

Co to znamená pro nás? My se na Ježíšovo narození pořádně připravíme a nabídne-
me mu ten příbytek, který on má dnes nejradši: naše srdce. Každý to své. Nepoloží-
me Ježíše do chléva, ale připravíme mu pěkný příbytek. A z čeho jej postavíme? 
Z čeho se staví dům? Správně, z cihel. Pravda, nebudou to obyčejné cihly, ale kra-
bičky od zápalek. Ale my těm krabičkám od zápalek můžeme dodat velkou hodnotu. 
Každý týden dostane každý z vás jednu krabičku od sirek. Doma si ji obalíte barev-
ným papírem. To jste už té krabičce dali nějakou cenu, ale pořád to ještě není všech-
no. Každá cihla bude znamenat vaše dobré skutky. Zkuste během týdne vykonat 
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nějaký dobrý skutek – pomozte někomu, kdo to potřebuje; uvolněte místo v auto-
buse; odřekněte si něco sladkého; pomozte jednou rodičům bez odmlouvání. Pokud 
nějaký takový skutek uděláte, napište jej na papírek a vložte do krabičky (cihly) a při 
příští bohoslužbě ji přineste do kostela na určené místo. A tam začneme stavět 
„dům“ pro Ježíše a celou Svatou rodinu. Bude to nesmírně cenný příbytek, možná 
nejcennější na celém světě, protože bude postavený z vašich dobrých skutků. Ale 
pozor, nedělejte dobré skutky kvůli krabičkám, ale proto, abyste připravili své srdce 
pro Ježíše.

Teď nastal čas rozdat vám krabičky. Ale abyste to neměli úplně zadarmo, musíte 
odpovědět na otázky, pomocí kterých si ověříme, jak jste dávali pozor. Viz tabulku
s otázkami k 1. neděli adventní na str. 4.

2. neděle adventní

Milé děti! Jsme tady, abychom z cihel, které vyjadřují naše dobré skutky, postavili 
dům pro Ježíše, který se má narodit. Snažte se, ať máme dost cihel na stavbu.

Dnes si povíme něco o několika osobách, které byly Ježíšovi blízké. Povyprávím 
vám příběh, a můžete hádat, o koho jde. Přeneseme se jakoby o 2000 let nazpět: Po 
ulicích Jeruzaléma se procházela zvláštní rodinka. Pán a paní, hodně staří, a měli 
s sebou malého chlapce, já bych odhadoval, že mu mohlo být tak šest měsíců. A ti-
hle lidé povídali, jak k nim byl Bůh neuvěřitelně dobrý a laskavý. Neměli dlouho 
žádné děti. A prosili o ně, tuze o ně prosili. Bůh vyslyšel jejich volání. V samotném 
stáří jim daroval syna. Synek byl bystrý, zvídavý a rostl jako z vody. Pořád si něco 
broukal, něco jako o urovnávání cesty. Rodičům trochu působil potíže s jídlem, 
protože normální jídlo odmítal… Ví někdo, o koho mohlo jít?

Na ulici se našel rozmočený občanský průkaz. Mokrem některé údaje zmizely. Roz-
dám vám jeho kopii a pokuste se rozluštit, co ve ztraceném občanském průkazu 
původně bylo. Pokud se vám alespoň něco podaří, dostanete další cihly na stavbu 
pro vzácného hosta. Viz tabulku s otázkami pro 2. neděli adventní na str. 3.

3. neděle adventní

Milé děti! Zase vás tady vítám a připomínám vám, že stavíme vzácnou stavbu, stav-
bu poskládanou z vašich dobrých skutků. Krabičku od sirek, kterou možná ode mne 
dostanete, oblepíte papírem. Na papírek, který vložíte do krabičky, napíšete, jaký 
dobrý skutek jste během týdne udělali.
A teď mám pro vás zase nějaké otázky. Víte, proč vlastně šla Maria s Josefem do 
Betléma, když se měl Ježíš narodit? Proč nezůstala v klidu doma, když věděla, že 
dítě přijde brzy na svět? Ano, bylo to kvůli sčítání lidu, které vyhlásil samotný řím-
ský císař Augustus. Chtěl vědět, kolik má jeho obrovská říše obyvatel. Když u nás 
probíhá sčítání lidu, nemusíme nikam chodit, jen vyplníme formuláře. Tenkrát to ale 
tak nebylo. Každý muž musel i se svou ženou a dětmi přijít do města, odkud pochází 
jejich rod. A tam je vojáci a úředníci sečetli. – A teď úkol pro vás. Pokud jej zvlád-
nete, můžete dostat krabičku na příští týden. Tak si tedy vyzkoušíme sčítání. Viz 
tabulkua s otázkami na str. 4.
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4. neděle adventní

Milé děti! Dnes máme poslední možnost získat nějakou cihlu, kterou můžeme věno-
vat na stavbu příbytku pro Ježíše. Máte před sebou poslední týden, vlastně jen pár 
dní, abyste dělali dobré skutky, a tak připravili své srdce pro Ježíšovo narození. Jak 
se k cihlám dostanete? Jednoduše. V následující tabulce máte zapsané biblické tatín-
ky, maminky a děti. Všichni jsou ovšem poněkud rozházení. Vašim úkolem je udělat 
v tabulce pořádek a dát rodiny zase dohromady. Jak na to? U tatínků v prvním 
sloupci je napsáno nějaké číslo. Vy to číslo tatínka napíšete k jeho ženě a k jeho 
dítěti, kteří jsou poněkud pomíchaní. Pokud to zvládnete, dostanete další krabičky, 
ze kterých do Vánoc postavíme příbytek pro Ježíše. Viz tabulku s otázkami pro
4. neděli adventní na str. 4. Naleznete dvě varianty – těžší a lehčí.

Narození Páně – Boží hod vánoční

Milé děti! Podařilo se vám vybudovat dům, ve kterém se může narodit budoucí král. 
Gratuluji vám. Není to jen tak obyčejný příbytek. Je to dům z dobrých skutků a přes-
ně v takovém se určitě rád narodí Ježíš. On má rád prosté stavby, které vznikly 
z dobrého úmyslu. Proto můžeme jeho sošku umístit do vaší stavby a můžeme si být 
jistí, že se mu tam bude líbit. Stejně jako se mu bude líbit ve vašem srdci, které se po 
celý advent snažilo proměnit k lepšímu.



Otázky k 2. neděli adventní
Doplňte do všech prázdných políček chybějící správné slovo.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Jméno: Alžběta

Jméno manžela:

Povolání manžela:

Jan

Jak se mělo dítě jmenovat
podle názoru příbuzných?

kobylky a med divokých včel

Trvalé bydliště/město:

Místo trvalého bydliště leží: na rovině/v údolí/na poušti/v horách*

Země trvalého bydliště: Judsko, Samaří, Galilea, Egypt, Babylón*

Věk v době narození syna: velmi mladá / mladá / střední věk / pokročilý věk*

Jméno neteře:

* zatrhněte z navržených variant tu správnou



4 Stavíme příbytek pro Ježíše – Katechetický věstník č. 1-2/2009-10

Otázky k 1. neděli adventní Otázky k 3. neděli adventní
1) Který izraelský král se narodil 

v Betlémě? ..................................
2) Jak se jmenují dva lidé, kteří 

přijdou do Betléma a tam se jim 
má narodit syn?
....................................................

3) Z kterého města tito dva lidé do
Betléma přišli? ..........................

4) V jaké části Izraele se nachází 
Nazaret? V Galileji, Judsku nebo 
Samařsku? ..................................

5) Který prorok předpověděl, že se 
má Mesiáš narodit právě 
v Betlémě? .................................

1) Spočítejte, kolik vás je na dnešní 
bohoslužbě:

2) Spočítejte, kolik máte dohromady 
sourozenců:

3) Spočítejte, kolik vám je spolu se 
sourozenci dohromady roků:

4) Spočítejte, kolik máte doma
celkem zvířat:

5) Spočítejte, kolik by vás bylo,
kdyby měla jít do Betléma
celá vaše rodina:

Správné odpovědi k 1. neděli adventní:
1. David, 2. Josef a Maria, 3. z Nazareta, 4. v Galileji, 5. Micheáš.

Otázky k 4. neděli adventní
1 Abrahám Alžběta Ábel
2 Adam Sára Jákob
3 Izák Batšeba Ježíš
4 Jákob Eva Izák
5 David Maria Šalamoun
6 Zachariáš Rebeka Josef (Egyptský)
7 Josef Ráchel Jan Křtitel

Řešení: 1. Abrahám – Sára – Izák; 2. Adam – Eva – Ábel; 3. Izák – Rebeka – Jákob; 
4. Jákob – Ráchel – Josef Egyptský; 5. David – Batšeba – Šalamoun;
6. Zachariáš – Alžběta – Jan Křtitel; 7. Josef – Maria – Ježíš.

Lehčí varianta ke 4. neděli (pro mladší děti):

Otázky k 4. neděli adventní Legenda:

1 1. Zdroj světla na adventním věnci
2 2. Místo, kde Ježíše obětovali rodiče
3 3. Období čtyř nedělí před Vánocemi
4 4. Král, který chtěl malého Ježíše zabít
5 5. Zelený kruh, symbol adventu
6 6. Město, kde se Ježíš narodil
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