
 

 

Svátek Svaté rodiny 

Pomůcky: kartička č. 18, psací potřeby, evangelium-18, dětská hračka, hoblík, květina. 

 

Slůvko 

Když je v kalendáři svátek sv. Václava, mají svátek všichni Vašci. Když je svaté Ludmily, 

slaví zase všechny Lidušky. Když je dnes svátek sv. Rodiny, máme svátek my všichni. Maminka, 

tatínek, bráška…  

Ukažte dětem postupně tři předměty, které vystihují jednotlivé členy sv. Rodiny (např. dětská 

hračka, hoblík, květina). 

Komu ze svaté rodiny by mohl patřit tento předmět? Děti je mohou postupně dávat 

před Betlém. Jaké věci by vystihovali každého z nás? Hlavně mne?  

Ve sv. Rodině i v té naší má každý své úkoly, povinnosti. Svatá Rodina je každoročním 

vánočním darem pro nás všechny. Tatínka můžu svěřovat sv. Josefovi, maminku zase Panně 

Marii. A sebe samého můžu svěřovat Dítěti Ježíši.  

Dobrý Bože, děkujeme ti za naši rodinu. Děkujeme za dar svaté rodiny. Svěřujeme 

sv. Josefovi našeho tatínka, aby dobře zvládal své úkoly v práci i doma. Panně Marii 

svěřujeme naši maminku, aby dobře zvládala všechny starosti, které má. Sourozence 

i sám sebe svěřuji malému Ježíškovi. 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Na zadní straně kartičky mají děti pomoci najít cestu sv. Rodině z Nazareta do Egypta. 

Správná cesta je po žluté cestě. 

 Společně se pobavte o tom, před čím nebo před kým musejí lidé utíkat. Znáte někoho, 

kdo musel opustit svůj domov, nebo jste o někom takovém slyšeli? Lidé musejí utíkat z různých 

důvodů a slyšíme to často. Co už tak často neslyšíme je, že lidé utíkají sami před sebou, 

před povinnostmi, jeden před druhým… Zkuste popřemýšlet nad tím, co děláte, když se vám 

něco nechce udělat. Pokud máte starší děti, zkuste je motivovat a každý si vytvořte 

svůj seznam toho, před čím v životě utíkám. Vedle toho si pak napište to, jak byste mohli 

danou situaci řešit jinak. S mladšími dětmi si můžete udělat nějaký společný seznam toho, 

jak být dobrým bojovníkem. Na závěr se společně pomodlete za všechny lidi, kteří musejí 

opustit svůj domov. Poděkujte za to, že máte, kde bydlet. Do modlitby taky zahrňte vás 

všechny, abyste dobře bojovali vaše boje a z bojů neutíkali. 

 


