
1 
 

 

 
 

DÍTĚ JEŽÍŠ 
 

ADVENTNÍ PROGRAM PRO RODINY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrum pro katechezi Olomouc 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tento adventní program je určený především rodičům (příp. prarodi-
čům) a jejich dětem. Může ho však využít kdokoliv kdo má rád příběhy. 
Adventním programem vás bude provázet příběh chlapce, který se se-
tkal s Dítětem. Toto setkání mu změnilo život. 
Během každého týdne si můžete s dětmi vybarvit kytičku (buď jednu 
za celou rodinu, nebo za každého člena) – viz na konci brožurky, nebo 
jako samostatná Příloha č. 1 a nalepit ji do připraveného nakresleného 
prázdného domu viz na konci brožurky, nebo jako samostatná Příloha 
č. 2. Můžete si ho také nakreslit společně na velký papír a vystřihnout. 
Kytičky nám budou připomínat, jak si lidé mohou předávat radost a po-
koj. 
 
 
 
 
 
VARIANTA PRO FARNOSTI 
 
Příběh a rozhovory můžete po lehké úpravě využít ve farním společen-
ství dětí nebo při bohoslužbě slova pro děti. 
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1. TÝDEN 
 
Příběh: 
Hanka byla 6letá holčička, která bydlela se 
svou maminkou a tatínkem v malém měs-
tečku. Celý týden se těšila vždy na sobotu, 
kdy jezdila na návštěvu k dědečkovi. Ten byd-
lel v nedaleké vesnici. Spolu si vždy hráli, četli 
knížky a dokonce i pekli buchty a také trošku 
pracovali. Na to všechno se Hanka moc těší-
vala. Jednu sobotu, bylo to na začátku ad-
ventu, dědeček Hanku přivítal s tajemným 
úsměvem a řekl: „Dnes si začneme číst jeden 
velmi starý příběh“. Vzal velkou knihu, otevřel 
ji někde uprostřed a začal číst příběh: 
„Před mnoha a mnoha lety, když ještě lidé nejezdili auty, neexistovaly 
mobily ani počítače, žil chlapec jménem Jeník. Bylo mu asi tak 10 let 
a často se trápil tím, když kolem sebe pozoroval nějaké zlo: nemoci, 
hádky, závist a jiné. Jeho tatínek a maminka museli mnoho pracovat, 
aby uživili rodinu. Na Jeníka neměli moc času. Z práce přišli často tak 
unavení, že se spolu občas i pohádali. A Jeníkovi z toho bylo smutno. 
Jednoho večera, byla už skoro tma, seděl Jeník na zemi před domem 
a přemýšlel. V tom se stalo něco zvláštního. Nebe nad ním se rozzářilo. 
Jeník zvedl hlavu vzhůru, aby zjistil, co se stalo. Uviděl velkou hvězdu, 
která svým svitem ozařovala celé městečko. Byla tak velká a krásná, 
že Jeník z ní nemohl oči odtrhnout. Stále se na ni díval a najednou, jako 
by jej ta hvězda někam zvala. Jenda se zvedl a vydal se k místu, kam 
hvězda posílala nejvíce svých paprsků. V tom místě byl jednoduchý 
dřevěný přístřešek a uvnitř sedělo Dítě. Kolem Dítěte se rozlévala ještě 
větší zář, než jaká šla z hvězdy. Dítě, když Jeníka uvidělo, radostně se 
zasmálo a zakývalo na něj. Ani nevěděl proč, přistoupil k němu blíž 
a klekl si před ním. Něco jej nutilo klanět se tomuto malému Dítěti. Je-
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níkovi se zdálo, jakoby toto Dítě bylo Pánem celého jejich města, do-
konce Pánem celého světa a celého vesmíru. Bylo mu v blízkosti Dítěte 
velmi dobře. Čas se jakoby zastavil. Dívali se na sebe …. Po nějaké době 
se dítě opět usmálo a dalo Jeníkovi krásný květ a jakoby mu pokynulo, 
že už má jít domů. 
Jeník se zvedl, vzal si květ a šel domů. Doma dal květ do staré vázy 
po babičce a myslel na krásné Dítě. V tom se vrátila maminka z města, 
byla velmi unavená, ale jakmile uviděla květinu, jakoby omládla. Vrátila 
se jí síla a dokonce i úsměv. Za nějakou dobu přišel také tatínek. Dnes 
měl opravdu těžký den, ale jak uviděl květinu, celý se rozjasnil, dal ma-
mince pusu a začal si s Jeníkem hrát. A Jeník věděl, že za tento zázrak 
vděčí Dítěti a jeho květině.“ 
 
Komentář: 
Děti, poznaly jste, kdo bylo ono Dítě, kterému se Jeník klaněl a které mu 
dalo květinu? 
Určitě jste došli k závěru, že to byl Pán Ježíš. Co myslíte, můžeme se 
také my takto s Pánem Ježíšem potkávat? Kde? Například v kostele 
před svatostánkem. Tam za ním můžeme přijít a dívat se na něj, stejně 
jako se na něj díval i malý Jeník. Kde ještě se můžeme s Ježíšem setkat? 
Např. při modlitbě, když si čteme z Bible, když si o Pánu Ježíši s někým 
povídám… Tato setkání s Ježíšem nám přinášejí radost. 
 
Úvodní modlitba 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme tady u nás doma spolu a můžeme si 
povídat. Zveme tě do tohoto našeho rodinného setkání. Chceme, abys 
tu teď byl s námi, abychom si povídali nejen o tobě, ale také s tebou. 
Pomoz nám, ať ti dokážeme všechno svěřit a také ať ti umíme dobře 
naslouchat. Víme, že nás máš rád, a chceme se naučit tvou lásku pře-
dávat lidem okolo nás. Amen. 
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Podněty k rozhovoru v rodině 
 
A. 
Děti: Řekněte rodičům, co vám v poslední době udělalo radost. Čím vás 
rodiče potěšili? Poděkujte jim za to. Povyprávějte rodičům nějaký záži-
tek ze školky nebo ze školy, o kterém jste s nimi ještě nemluvili. 
Rodiče: Řekněte dětem, čím vám v poslední době udělaly radost. Po-
děkujte jim za to. Popište dětem (tak aby to pro ně bylo přínosné) něco 
radostného, co se vám přihodilo v práci. Může to být cokoliv, co by děti 
mohlo zajímat. 
 
B. 
Děti: Řekněte rodičům, co se vám poslední dobou nedaří, co vás trápí. 
Rodiče: Popište dětem něco obtížného, co se vám přihodilo v práci. 
Může to být cokoliv, co by děti mohlo zajímat. Poraďte dětem, jak by se 
dalo změnit to, co je trápí. 
 
C. 
Květina, kterou dostal Jeník v příběhu od Dítěte, přinesla do jeho rodiny 
radost. Všichni víme, že Dítětem je vlastně maličký Ježíš. Co byste si 
od něj přáli vy, aby pro vaši rodinu udělal? 
 
D. 
Rodiče v soukromí: Řekněte jeden druhému, co vám od něj udělalo ra-
dost. 
 
Modlitba: 
Pane Ježíši, ty jsi přišel, abychom měli radost. Ale my jsme někdy 
smutní, třeba když na sebe v naší rodině nemáme moc času a když si 
nerozumíme. Někdy nám chybí opravdoví kamarádi. Věříme, že ty 
chceš přijít i k nám, do všeho, co prožíváme. Ty nás můžeš naplnit po-
kojem a radostí, kterou můžeme předávat dál. Chceme tě v těchto 
přímluvách prosit za to, co potřebujeme. 
• Můžete v modlitbě odevzdat to, co vás trápí, z čeho máte strach, 
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z čeho jste smutní apod. Také můžete Ježíši odevzdat všechny starosti 
o vaši rodinu. 
• V prosbách můžete poprosit, aby vám Ježíš po celý příští týden žehnal. 
 
Modlitba žehnání: 
• Nyní se může každý krátce pomodlit za člověka po své pravé ruce. 
Například slovy: Pane Ježíši, žehnej mojí mamince, aby celý týden měla 
dost sil pro svoji práci a aby měla radost. 
• Poté může rodina zazpívat nějakou píseň. 
 
Výzvy na týden: 

Pro děti: Zkuste každý den při modlitbě Pánu Ježíši poděkovat za to, 
co se vám povedlo, co vám udělalo radost, a poproste ho, aby vám po-
mohl vyřešit to, co vás trápí. 
Pro rodiče/prarodiče: Zajděte ve všední den mimo mši sv. s dětmi 
do kostela a chvíli se tam s nimi pomodlete. 
Rodiče v soukromí: Znáte přání svého partnera? Domluvte se na usku-
tečnění nějaké akce jen pro vás dva. Můžete si třeba někam společně 
vyjít, uskutečnit odkládanou návštěvu apod. Pokud na to nebudete mít 
čas tento týden, stanovte si jiný termín, kdy to uskutečníte. 
 
Vybarvěte si během týdne kytičky a nalepte do domu. 
 
Závěrečná modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti za adventní dobu, ve které se připravujeme 
na oslavu tvého narození. Děkujeme ti, že můžeme tento čas prožívat 
i v naší rodině, s těmi, kdo nás mají rádi. Pomáhej nám, ať děláme dru-
hým i tobě radost, umíme si odpouštět a dobře se připravíme na Vá-
noce. Prosíme tě také za naše kamarády a za lidi, kteří tě neznají, aby se 
s tebou o Vánocích setkali a mohli se také radovat z tvého narození. 
Amen. 
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2. TÝDEN 
 
Příběh: 
Hanka se už nemohla dočkat soboty. Velmi se těšila na pokračování pří-
běhu o Jeníkovi. Konečně byla sobota ráno a po snídani ji maminka vezla 
k dědečkovi. „Dědečku, dědečku,“ volala Hanka, „že mi zase budeš číst 
z té velké knihy?“ „Rád, Haničko,“ usmál se dědeček a podal Hance hr-
nek teplého čaje, aby se nejprve zahřála. Pak si ji posadil na kolena, ote-
vřel velkou knihu a začal číst: 
„Malý Jeník celý týden velmi pečlivě opa-
troval květinu, kterou dostal od Dítěte 
a která přinesla radost a pokoj do rodiny. 
Každý den si vzpomněl také na Dítě a v tu 
chvíli květina a s ní i celá rodina získávaly 
novou sílu a radost. Asi za týden to už ne-
mohl vydržet a znovu se vydal za Dítě-
tem. Je pravda, že květina pomohla jeho 
rodině, ale malá holčička od sousedů 
velmi těžce onemocněla a žádný lékař jí 
nedokázal pomoci. Paní sousedka velmi 
plakala a pan soused byl každým dnem 
více a více zahloubaný a shrbený. Jeník 
by tam rád nějak pomohl. Ale byl to je-
nom malý chlapec a proti zlé nemoci nic nezmohl. Proto teď běžel k Dí-
těti. Dítě, jakmile jej uvidělo, opět se radostně zasmálo. Jeníka opět pře-
mohl úžas nad tímto malým Dítětem, které budilo dojem vládce všeho 
tvorstva. Jeník před Dítětem padl na kolena a v té chvíli jej zaplavila 
velká radost a pokoj. Tentokrát se Jeník po chvíli osmělil a poděkoval 
Dítěti za květinu, kterou minule dostal a vyprávěl mu, jak květina při-
nesla radost do jeho rodiny. Dítě moudře a radostně přikyvovalo. 
Po chvíli se Jeník opět osmělil a povídal Dítěti o nemocné holčičce. Dítě 
pozorně poslouchalo a pak se rozplakalo nad bolestí celé rodiny. Ale co 
se nestalo? Slzy Dítěte se proměnily v krásně vonící kytičku fialek. Dítě 
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se opět radostně usmálo a podalo kytičku Jeníkovi. Jeník poděkoval 
a věděl, že teď už má jít a přinést kytičku sousedům. Utíkal, co mu jenom 
nohy stačily, aby k sousedům přiběhl dřív, než půjdou spát. Zaklepal 
na dveře a čekal. Otevřel mu smutný tatínek holčičky. Jeník nedočkavě 
vyhrkl: „Přinesl jsem vaší Marušce fialky.“ Smutný tatínek ho pustil dál 
a zavedl jej do Maruščina pokoje. „Ahoj“, řekl „já jsem Jeník, bydlím ve-
dle vás a přinesl jsem ti kytičku fialek.“ A začal vyprávět o Dítěti a o tom, 
jak od něj minulý týden dostal krásnou květinu a ta květina přinesla ra-
dost do jeho rodiny. Jak vyprávěl, přisedli k němu i tatínek a maminka 
od Marušky a pozorně jej poslouchali. A jak tak poslouchali, postupně 
také do jejich srdcí přicházel pokoj a radost. Jeník byl sice trošku zkla-
maný z toho, že se Maruška neuzdravila, ale když viděl, jak je celá tato 
rodina pospolu šťastná, pochopil, že právě toto si Dítě přálo.“ 

 
Komentář: 
Děti, všimli jsme si něčeho? Jeníkova květina dostala vždy novou sílu, 
když si vzpomněl na Dítě. 
A další věc, děti. Minule se Jeník na Dítě jenom díval a dnes už mu po-
vídal všechno možné, co jej napadlo. První mu děkoval a potom také 
řekl, co ho trápí. Takto může vypadat také náš rozhovor s Pánem Ježí-
šem = naše modlitba. Takto se mohou modlit malí i velcí. První poděko-
vat a pak říct, co mě trápí. Protože, když nás něco trápí, Pána Ježíše to 
taky trápí. Všimly jste si, jak plakalo to Dítě? Ale když mu to všechno 
řekneme, Pán Ježíš naše trápení může proměnit. 
 
Úvodní modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme tady u nás doma spolu a můžeme si 
povídat. Zveme tě do tohoto našeho rodinného setkání. Chceme, abys 
tu teď byl s námi, abychom si povídali nejen o tobě, ale také s tebou. 
Pomoz nám, ať ti dokážeme všechno svěřit a také ať ti umíme dobře 
naslouchat. Víme, že nás máš rád, a chceme se naučit tvou lásku pře-
dávat lidem okolo nás. Amen. 
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Podněty k rozhovoru v rodině: 
 
A. 
Děti: Vzpomeňte si na své babičky a dědečky a povyprávějte rodičům 
nějaký zážitek, který jste zažily, když jste u nich byly na prázdninách. 
Řekněte rodičům, čím byste chtěly být, až budete velcí, a proč. 
Rodiče: Vzpomeňte si na nějakou událost z dětství, kterou jste zažili se 
svými rodiči. Řekněte dětem, co všechno může obnášet povolání, které 
by jednou chtěly dělat (způsobem, který děti zvládnou pochopit – řek-
něte jim, co je na tom hezké a co může být těžké). 
 
B. 
Děti: Povyprávějte rodičům o někom (z kamarádů, ze spolužáků), 
kdo prožívá něco těžkého (je nemocný, nemá kamarády, nemá rodiče 
apod.). 
Rodiče: Pochvalte děti za to, že si všímají těch, kdo mají nějaký problém, 
a poraďte jim, jak by mohli někomu takovému ve svém okolí pomoci. 
 
C. 
Kytička fialek od Dítěte, kterou Jeník v příběhu přinesl nemocné Ma-
rušce, přinesla do jejich rodiny radost i v jejich těžké situaci. Zlepšila jim 
náladu a dala jim naději. Co konkrétního se rozhodnete udělat ve pro-
spěch někoho, kdo má obtíže? Do čeho by bylo potřeba přinést naději 
a radost? Jak by vám Pán Ježíš v tomto mohl pomoci? 
 
D. 
Rodiče v soukromí: Popovídejte si o tom, co byste jako manželský pár 
mohli udělat pro druhé (ve farnosti/ve svém okolí). Pokud zjistíte, že to 
momentálně není ve vašich časových či jiných možnostech, modlete se 
za to, aby vám Pán ukázal, jestli po vás něco takového nechce. Pokud 
takovou kapacitu najdete, aktivitu neodkládejte. 
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Modlitba: 
Pane Ježíši, nyní jsme si společně vyprávěli o našich zážitcích, o kama-
rádech, smutných i osamělých lidech, ale také o našich plánech do bu-
doucnosti, o tom, co bychom rádi pro druhé teprve udělali. Když vidíme, 
co všechno nás ještě čeká, uvědomujeme si také, co všechno už díky 
tobě máme. Chtěli bychom ti za to všechno, cos nám dal, poděkovat. 
• Děti: Děkujeme ti, Pane Ježíši, za maminku, za to že... 
• Děkujeme ti, Pane Ježíši, za tatínka, za to že... 
• Děkujeme ti, Pane Ježíši za sourozence, protože… 
• Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme zdraví. 
• Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že můžeme chodit do školy. 
• Děkujeme ti, Pane Ježíši, že v naší zemi není válka. 
• Děkujeme ti, … 
• Rodiče: Děkujeme ti za naše děti … 
• Děkujeme ti, … 
 
Modlitba žehnání: 
Může opět následovat modlitba žehnání (jako v prvním týdnu) + píseň 
 
Výzvy na týden: 
Pro děti: Namalujte si na papír květinu a napište si do ní jméno někoho, 
za koho se budete v tomto týdnu modlit. 
Pro rodiče/prarodiče: Navštivte s dětmi někoho z vašeho okolí, kdo je 
nemocný nebo osamělý (může to být třeba někdo z farníků). 
Rodiče v soukromí: Přečtěte si zamyšlení papeže Františka nad úryvkem 
o svatbě v Káně Galilejské (viz na konci brožury) a popřemýšlejte o jeho 
slovech. Jak jste to, co píše, zakusili ve vaší rodině / ve vašem manžel-
ství? 
 
Vybarvěte si během týdne kytičky a nalepte do domu. 
 
Závěrečná modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti za adventní dobu, ve které se připravujeme 
na oslavu tvého narození. Děkujeme ti, že můžeme tento čas prožívat 
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i v naší rodině, s těmi, kdo nás mají rádi. Pomáhej nám, ať děláme dru-
hým i tobě radost, umíme si odpouštět a dobře se připravíme na Vá-
noce. Prosíme tě také za naše kamarády a za lidi, kteří tě neznají, aby se 
s tebou o Vánocích setkali a mohli se také radovat z tvého narození. 
Amen. 
 

3. TÝDEN 
 
Příběh: 
Hanka měla opět celý týden na to, 
aby přemýšlela o tajemném Dítěti 
ze starého příběhu, který jí dědeček čítá-
val, a o těch květinách, které od něj Jeník 
dostával. Jedna květina přinesla nový život 
do Jeníkovy rodiny a ta druhá přinesla ra-
dost do rodiny nemocné Marušky. Dítě, 
které je Králem. Něco jí to připomínalo. 
Ale nemohla si vzpomenout co. 
Další sobotu ráno ji už dědeček čekal 
s hrnkem teplého kakaa a otevřenou kni-
hou. „Tak jak pak ses celý týden měla? Ne-
zapomněla jsi na Jeníkův příběh?“ Přivítal ji. „Ne, nezapomněla!“ smála 
se Hanka. A co vy, děti, pamatujete si ještě na Jeníkův příběh? Hanka se 
pohodlně usadila na lavici za stůl, pomaličku popíjela kakao a dědeček 
začal číst: 
„Přes týden chodil Jeník do školy. Docela ho to i bavilo. Měl tam dobré 
kamarády. Ale občas se i tady semlela nějaká ta nepříjemnost. Jeník 
přemýšlel: „I tady by se mi hodila nějaká květina. Musím se vypravit opět 
za Dítětem.“ Jak si řekl, také udělal. Ještě ten den přiběhl k jednodu-
chému dřevěnému přístřešku, kde přebývalo Dítě, které ze sebe vyza-
řovalo majestát Pána všeho tvorstva a které se zároveň tak vesele doká-
zalo smát. Ale dnes se Dítě nesmálo. „No, co“ pomyslil si Jeník, „já po-
třebuju květinu.“ A dychtivě natáhl ruku k Dítěti. To se ale na něj velmi 
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smutně podívalo. V tu chvíli si Jeník uvědomil svoji chybu: Vůbec ne-
myslel na Dítě, na to, že ono tu celý týden čeká jen na něj. Když přiběhl 
ani si Dítěte moc nevšímal, nepozdravil je, nepoděkoval za to, že mu 
celý týden skrze svou květinu pomáhalo a vůbec si nevšímal toho, že je 
tak smutné. A Jeníkovi začaly téct po tvářích slzy lítosti. Chtěl květinu, 
která by vnesla radost do jeho školy, ale sám se choval bezohledně. 
Hned poprosil Dítě, aby mu odpustilo, a slíbil, že za ním teď bude chodit 
častěji. A tak se také stalo. Jeník teď chodil za Dítětem častěji. Někdy 
s ním jenom tak byl, díval se mu do tváře a nic neříkal. Jindy zase vyprá-
věl, co se děje doma, jak se má nemocná Maruška a její rodina nebo 
různé zážitky ze školy. Dítě a Jeník se stali nerozlučnými přáteli. 
Když před ním Jeník klečel, byly to ty nejkrásnější chvíle v jeho životě. 
Na konci každého setkání mu Dítě věnovalo jednu květinu a tyto květiny 
pak Jeník dával různým lidem, které potkal a občas se s někým i zastavil 
a vyprávěl mu o Dítěti, které přebývá tady nedaleko a o tom, jak mu 
ve všem pomáhá. A radost se postupně šířila po celém městečku. 
 
Komentář: 
Děti, co nám říká dnešní příběh? Nebylo by dobré chodit za Pánem Je-
žíšem, jen když ho chceme o něco prosit. Je důležité mu také poděko-
vat. Nebo jen tak být s ním. Můžeme s ním mluvit o čemkoliv. 
 
Úvodní modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme tady u nás doma spolu a můžeme si 
povídat. Zveme tě do tohoto našeho rodinného setkání. Chceme, abys 
tu teď byl s námi, abychom si povídali nejen o tobě, ale také s tebou. 
Pomoz nám, ať ti dokážeme všechno svěřit a také ať ti umíme dobře 
naslouchat. Víme, že nás máš rád, a chceme se naučit tvou lásku pře-
dávat lidem okolo nás. Amen. 
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Podněty k rozhovoru v rodině: 
 
A. 
Děti: Poděkujte rodičům za to, co pro vás dělají a co považujete za sa-
mozřejmé (jídlo, bydlení, oblečení…). Vzpomeňte si, z čeho jste dřív měli 
strach. Řekněte rodičům, čeho se bojíte teď. Bojíte se něčeho i doma? 
Rodiče: Pochvalte děti za to, co se jim v poslední době povedlo. Doká-
žete se jim omluvit, když jste se vůči nim nezachovali správně? Řekněte 
dětem, z čeho jste měli strach, když jste byli malí. Co vám pomohlo 
tento strach překonat? 
 
B. 
Příběh mluví o tom, jak se díky Dítěti šířila radost mezi všechny, kdo žili 
v městečku. Jak bychom my mohli šířit radost ve svém okolí (ve škole, 
v kroužcích, rodiče v práci…)? Děti mohou k přemýšlení využít obrázek 
květiny, kterou si minule namalovaly a na druhou stranu nakreslit, komu 
a jak by chtěly udělat radost. 
 
C. 
Rodiče v soukromí: Promluvte si o tom, co vás teď mrzí, co vás trápí. 
Dokážete se omluvit? Dokážete si odpouštět? 
 
Modlitba: 
Pane Ježíši, dnes jsme si povídali o strachu a odpuštění. Strach je 
pro nás všechny nepříjemný. Brání nám dělat dobré věci a vzdaluje nás 
i od tebe. Prosíme tě, Pane Ježíši, dej, abychom nezapomínali přijít za te-
bou, kdykoliv se něčeho bojíme. Abychom dokázali přijít, když se nám 
něco nepodaří, a požádali o odpuštění u tebe i tam, kde jsme něco po-
kazili. 
• Odpusť nám, Pane Ježíši, když myslíme jen na sebe a zapomínáme 
na tebe a na druhé. 
• Odpusť nám, Pane Ježíši, když nemáme dost odvahy se k tobě před 
druhými lidmi přiznat. 
• Odpusť nám, Pane Ježíši, když ti zapomínáme poděkovat za všechno, 
co jsi pro nás udělal. 
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• Odpusť nám, Pane Ježíši, když neplníme sliby, které jsme dali. 
 
Modlitba žehnání: 
Může opět následovat modlitba žehnání (jako v prvním týdnu) + píseň 
 
Výzvy na týden: 
Pro děti: Když půjdete kolem kostela, v duchu pozdravte Pána Ježíše 
ve svatostánku. 
Pro rodiče: Najděte si tento týden každý večer společnou chvilku 
s dětmi, kdy poděkujete Bohu za dobré věci a poprosíte za odpuštění 
toho, co se dobře nezvládlo. S většími dětmi můžete promluvit o tom, 
k čemu je dobré každodenní krátké zpytování svědomí. 
Rodiče v soukromí: Zeptejte se jeden druhého, za jakou jeho situaci se 
máte v tomto týdnu modlit, a každý den se pomodlete na daný úmysl 
toho druhého. Poděkujte Bohu jeden za druhého. 
 
Vybarvěte si během týdne kytičky a nalepte do domu. 
 
Závěrečná modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti za adventní dobu, ve které se připravujeme 
na oslavu tvého narození. Děkujeme ti, že můžeme tento čas prožívat 
i v naší rodině, s těmi, kdo nás mají rádi. Pomáhej nám, ať děláme dru-
hým i tobě radost, umíme si odpouštět a dobře se připravíme na Vá-
noce. Prosíme tě také za naše kamarády a za lidi, kteří tě neznají, aby se 
s tebou o Vánocích setkali a mohli se také radovat z tvého narození. 
Amen. 
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4. TÝDEN 
 
Příběh: 
Je to už tři týdny, kdy Hanka nemyslela 
na nic jiného než na Jeníka a Dítě 
ze starého příběhu. Snila o tom, jaké by to 
bylo, kdyby se ona, Hanka, mohla setkávat 
s takovým Dítětem. Co by mu asi řekla? 
Když by si pak domů a do školy mohla od-
nést takovou květinu, co by se pak stalo? 
Jak krásné by bylo, kdyby takovou květinu 
mohla mít stále u sebe. Všude kam by vstoupila, by květina nenápadně 
přinášela radost. Všechny hádky a starosti by se změnily v radostný 
smích. Když ji v sobotu maminka přivedla k dědečkovi, všechny tyto své 
sny a nápady mu Hanka povykládala. Pak rychle běžela k poličce, 
kde míval dědeček velkou knihu položenou. Otevřela ji na tom místě, 
kde minulý týden dočetli a chtěla ji podat dědečkovi, ale vidí, že dál 
už byly stránky prázdné. „Co to má znamenat? Jak to, že příběh už dál 
nepokračuje?“ 
Dědeček se na Haničku usmál, vzal si ji na kolena a začal vysvětlovat: 
„Příběh pokračuje, ale teď už se bude odehrávat ve tvém životě.“ 
„V mém životě?“ zvedla překvapeně hlavu Hanka. Dědeček přikyvoval: 
„Ano, ve tvém životě. Vždyť ses přece chtěla setkávat s Dítětem a přiná-
šet jeho radost a pokoj mezi všechny lidi.“ „Ano, to jsem chtěla,“ špitla 
nejistě Hanka, „ale já přece nevím, kde to Dítě najdu. Nikdy jsem ho ne-
viděla.“ Dědeček se usmál. „To Dítě je s tebou stále. Můžeš se s ním se-
tkat, kdykoliv si na ně vzpomeneš. A také se s ním můžeš setkat ještě 
na jednom místě. Vypravíme se za ním.“ Oba se rychle oblekli a vyrazili. 
Ale kam to šli? Šli po známé cestičce ke kostelu. Vstoupili do kostela 
a dědečkem zavedl Hanku ke svatostánku. Před svatostánkem poklekli 
a zůstali zde klečet. Dědeček ukázal směrem ke svatostánku: „Tady se 
také můžeš s Dítětem setkávat. Když sem za ním budeš chodit, Ono ti 
bude dávat květiny, které sice neuvidíš, ale tyto květiny budou ve tvém 
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srdci. Když pak někam přijdeš a řekneš: „Pane Ježíši, přijď sem se svou 
radostí,“ květina ve tvém srdci se rozvoní a Pán Ježíš bude tak postupně 
skrze tebe pomáhat lidem ve světě, aby objevili radost, kterou jim při-
nesl.“ Hanka se překvapeně dívala tu na dědečka, tu na svatostánek 
a uvědomila si: „Vždyť za pár dnů budou Vánoce, kdy slavíme narození 
Pána Ježíše. Pán Ježíš je tím Dítětem! A já se můžu stejně jako Jeník 
s ním setkávat a pak ho přinášet k lidem, které budu potkávat.“ Hanka 
byla ráda, že ji sem dědeček zavedl a potichoučku začala Pánu Ježíši 
ve svatostánku říkat všechno, co chtěla říci tomu tajemnému Dítěti. 
 
Komentář: 
Tak vidíte, děti, už i malá Hanka přišla na to, že tím Dítětem je Pán Ježíš. 
A jakže to bylo s tou květinou dále? Pokud dovolíme Ježíši, aby nám 
květinu daroval, můžeme ji nést ve svém srdci mezi druhé lidi. Také nám 
zbývá necelý týden do dne, kdy budeme slavit jeho narození. Naroze-
niny Pána Ježíše (a současně připomínka toho, že Bůh přišel na naši 
zem) je to pro nás tak radostná událost, že je neslavíme jenom jeden 
den, ale slavíme je celé Vánoce. Na Vánoce se určitě všichni těšíme. 
 
Ale máme připravený nějaký dárek pro Pána Ježíše? 
 
Úvodní modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsme tady u nás doma spolu a můžeme si 
povídat. Zveme tě do tohoto našeho rodinného setkání. Chceme, abys 
tu teď byl s námi, abychom si povídali nejen o tobě, ale také s tebou. 
Pomoz nám, ať ti dokážeme všechno svěřit a také ať ti umíme dobře 
naslouchat. Víme, že nás máš rád, a chceme se naučit tvou lásku pře-
dávat lidem okolo nás. Amen. 
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Podněty k rozhovoru v rodině: 
 
A. 
Děti: Řekněte rodičům, co byste si o Vánocích přáli dělat (nejde o dárky, 
může to být přání pozvat na návštěvu někoho, kdo je vám blízký apod.). 
Povězte rodičům, co jste si ve škole nebo ve školce říkali o Vánocích. 
Rodiče: Promluvte si s dětmi o tom, co byste si o Vánocích přáli vy. Řek-
něte dětem, jak se advent a Vánoce slavily dříve. (Můžete využít text 
na konci brožury). Řekněte dětem, jak jste slavili Vánoce, když jste byli 
malí. 
 
B. 
Společně můžete na volný papír (minimálně A4) namalovat obraz či ko-
láž s názvem Naše Vánoce. 
 
C. 
Poslední příběh nás zavedl do kostela ke svatostánku. Zanedlouho bu-
dou vánoční svátky a budeme mít možnost setkat se s Dítětem Ježíšem. 
Co budete chtít Ježíši povědět jako rodina? 
 
D. 
Rodiče v soukromí: Společně si přečtěte následující čtení. Je to čtení, 
které se čte při mši svaté v pondělí 21. prosince. Tato řeč proroka Sofo-
niáše je aktuální pro každého člověka: Radujeme se, protože Bůh se stal 
člověkem, aby mohl přebývat uprostřed nás! Text si čtěte pomalu, mů-
žeme si podtrhnout slova nebo věty, které vás nějak oslovují, a povídat 
si spolu, proč zrovna tato slova jste si podtrhli. Zkuste si povídat o tom, 
jak se vás tento text může týkat. 
Čtení z knihy proroka Sofoniáše: „Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, ra-
duj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj 
trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, 
zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, 
ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, 
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bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím 
nad tebou jásá jak za dnů shromáždění.“ (Sof 3,14–18a) 

 
Modlitba: 
Pane Ježíši, Vánoce jsou už blízko a my si o nich rádi povídáme. Jsou 
pro nás moc důležité, protože o Vánocích k sobě máme všichni blíž, 
chceme dělat jeden druhému radost. Jsou krásné tím, že jsi ty, Pane Je-
žíši, přišel na svět, abys všem ukázal, co to znamená mít rád. Děkujeme 
ti, že nám to ukazuješ stále znovu a znovu, každý den. A chceme ti dě-
kovat také za tyto věci… 
• Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi tu teď s námi, že na nás máš 
vždycky čas. 
• Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že se o nás staráš. 
• Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že s tebou se nemusíme ničeho bát. 
• Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám nabízíš své přátelství. 
• Pane Ježíši, děkujeme ti za to, … 
 
Výzvy na týden: 
Pro děti: Nachystejte pro své rodiče nějaké vánoční překvapení. 
Pro rodiče/prarodiče: Běžte se s dětmi o Vánocích podívat do kostela 
na betlém a vyprávějte si o postavách, které budou kolem jesliček. 
Krátce se zde pomodlete. 
Rodiče v soukromí: Napište jeden druhému dopis/vzkaz, ve kterém si 
sdělíte, že je pro vás ten druhý darem a čeho si jeden na druhém vážíte. 
Můžete ho přibalit k vánočním dárkům. Inspiraci najdete např. v písni „To 
je ten muž“, kterou si můžete poslechnout zde: 
 
Závěrečná modlitba: 
Pane Ježíši, děkujeme ti za adventní dobu, ve které se připravujeme 
na oslavu tvého narození. Děkujeme ti, že můžeme tento čas prožívat 
i v naší rodině, s těmi, kdo nás mají rádi. Pomáhej nám, ať děláme dru-
hým i tobě radost, umíme si odpouštět a dobře se připravíme na Vá-
noce. Prosíme tě také za naše kamarády a za lidi, kteří tě neznají, aby se 
s tebou o Vánocích setkali a mohli se také radovat z tvého narození. 
Amen. 
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Vybarvěte si během týdne kytičky a nalepte do domu. 
 

Papež František: To nejlepší víno rodina 
teprve dostane1

 

 
Homilie papeže Františka při mši v Guayaquil (Ekvádor) 

Evangelní úryvek, který jsme slyšeli (Jan 2,1–11), je první popis zázrač-
ného znamení v Janově evangeliu. Mariina starost, která se mění 
ve snažnou prosbu, s níž se obrací k Ježíši: „Už nemají víno“, a Ježíšova 
zmínka o „hodině,“ která ještě nepřišla, jsou srozumitelné v rámci Pašijí. 
Je dobré, že je tomu tak, protože se nám tak ukazuje Ježíšovo nutkání 
učit, provázet, léčit a rozradostnit právě na základě výzvy jeho matky: 
„Už nemají víno.“ 
Svatba v Káni se opakuje v každém pokolení, v každé rodině, u každého 
z nás v našem úsilí, aby naše srdce dokázalo nalézat stabilitu ve stálé, 
plodné a radostné lásce. Dejme prostor Marii, „matce“, jak ji nazývá 
evangelista. Projděme se Kánou spolu s ní. 
Maria je pozorná a během svatby pohotově řeší potřeby svatebčanů. 
Neizoluje se v sobě, nesoustřeďuje se na svůj svět. Naopak, láska ji dělá 
„bytím pro“ druhé. Není ani s kamarádkami, aby s nimi komentovala, 
co se děje a jak špatně je svatba připravena. A proto si všimne nedo-
statku vína. Víno je znamením radosti, lásky a hojnosti. Kolik jen našich 
mladistvých a mladých vnímá, že se jejich domům tohoto vína 
už dlouho nedostává! Kolik jen samotných a sklíčených žen si klade tuto 
otázku, když se láska z jejich životů jakýmsi nedopatřením vytratila. Kolik 
jen starých lidí cítí, že jsou vyloučeni z rodinných oslav, osamoceni kdesi 
v koutě a bez každodenní stravy lásky od svých dětí, vnuků a pravnuků. 
Tento nedostatek vína může být také důsledkem chybějící práce, ne-
moci a problémů, s nimiž se naše rodiny v celém světě potýkají. Maria 
není matka, která „požaduje“, není tchyně, která pro zábavu sleduje naši 
nezkušenost, chyby a nepozornost. Maria je zkrátka matkou! Je pří-
tomná, pozorná a pečlivá. Je krásné to slyšet! Maria je matkou! Chcete 
                                                           
1 http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22099 
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to říci všichni spolu se mnou? Maria je matka! (přítomní odpovídají: Maria 
je matka). A ještě jednou: Maria je matka! 
Maria se však v této chvíli, kdy si všimne, že se nedostává vína, s důvě-
rou obrací k Ježíši, Maria se modlí. To znamená, že Maria se modlí. Ob-
rací se k Ježíši, modlí se. Nejde za správcem svatby, ale představuje po-
tíž novomanželů přímo svému Synu. Odpověď, kterou dostala, se jeví 
neutěšeně: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina“ (Jan 2,4). Ona 
však mezitím svěřila tento problém do rukou Božích. Její starost o po-
třeby druhých předjímá Ježíšovu „hodinu“. Maria je součástí oné hodiny, 
od jeslí až po kříž. „Dovedla přetvořit stáj na Ježíšův příbytek několika 
nuznými plenkami a spoustou něhy“ (Evangelii gaudium, 286), přijala 
nás za děti, když meč probodl Srdce jejího Syna. Ona nás učí svěřovat 
naše rodiny do rukou Božích, modlit se a živit tak naději, která nám uka-
zuje, že naše starosti jsou také Božími starostmi. 
Modlitba nám vždycky umožňuje vycházet z ohrádky našich starostí, 
překračovat to, co nás trápí, rozrušuje a co nám chybí, a umožňuje nám 
vmyslet se do druhých. Rodina je škola, kde nám modlitba také připo-
míná, že existuje určité „my“, že bližní je evidentní, žije pod stejnou stře-
chou, sdílí s námi život a má svoje potřeby. 
A nakonec Maria jedná. Slova: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (v. 5) 
určená služebníkům jsou také pro nás výzvou, abychom se dali k dispo-
zici Ježíšovi, který přišel sloužit, a nikoli, aby si nechal sloužit. Služba je 
kritériem pravé lásky. A tomu učí především rodina, kde se z lásky jedni 
pro druhé stáváme služebníky. V rodinném lůně není nikdo vylučován. 
Všichni mají tutéž hodnotu. Vzpomínám si, že se jednou mojí maminky 
ptali, které ze svých pěti dětí má nejraději – nás je pět sourozenců. A ona 
řekla: Je to jako prsty na ruce. Pokud ublíží tomu, bolí mne to stejně, jako 
když ublíží tomuto. Maminka miluje svoje děti takové, jaké jsou. A v ro-
dině se sourozenci mají rádi takoví, jakými jsou. Nikdo není vyloučen. 
Tam „se učíme žádat o dovolení bez zpupnosti, vyjadřovat dík jako výraz 
procítěného docenění věcí, které dostáváme, ovládat agresivitu 
a chamtivost a žádat o prominutí, když uděláme něco špatného, když se 
diskutuje, protože v každé rodině se diskutuje. Problémem je požádat 
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o odpuštění. Tato malá gesta upřímné laskavosti pomáhají vytvářet sdí-
lenou kulturu života a úcty k tomu, co nás obklopuje“ (Laudato si´, 213). 
Rodina je nejbližší nemocnicí, když někdo onemocní, ostatní o něho pe-
čují, dokud to jde; rodina je první školou pro děti, nezbytnou oporou 
pro mládež a nejlepším útulkem pro staré. Rodina je obrovské sociální 
bohatství, nemůže ji nahradit žádná jiná instituce, je nutno jí pomáhat 
a zvelebovat ji, aby se nevytratil správný smysl služeb, které společnost 
občanům poskytuje. Tyto služby, které společnost poskytuje občanům, 
totiž nejsou formou almužny, nýbrž autentickým „sociálním dluhem“ 
ve vztahu k rodinné instituci, která je základem a přináší mnoho obec-
nému dobru. 
Rodina tvoří také malou církev, „domácí církev“, která kromě toho, 
že dává život, předává něhu a božské milosrdenství. V rodině se víra mísí 
s mateřským mlékem: zakoušení rodičovské lásky přibližuje Boží lásce. 
V rodině – toho jsme všichni svědky – se dělají zázraky s tím, co je, tím, 
čím jsme, s tím, co kdo má k dispozici; častokrát to není ideální, není to 
tím, o čem sníme, a ani tím, co „by mělo být“. Je tu jedna drobnost, která 
by nás měla přimět k zamyšlení: Nové víno svatby v Káni, které tak chvá-
lil správce svatby v Káni Galilejské, se rodí v kamenných džbánech ur-
čených k očišťování, to znamená v místech, kde všichni odkládají svůj 
hřích, tedy v tom nejhorším místě: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře 
daleko štědřejší ukázala milost“ (Řím 5,20). V každé z našich rodin i ve 
společné rodině, kterou všichni tvoříme, se nic neodpisuje, nic není ne-
užitečné. Těsně před zahájením Jubilejního roku Milosrdenství pořádá 
církev řádné zasedání biskupské synody věnované rodinám, aby uzrálo 
pravé duchovní rozlišování, nalezla se konkrétní řešení a poskytla se po-
moc v mnoha těžkostech a vážných výzvách, kterým dnes musí rodina 
čelit. Vybízím vás, abyste zintenzivnili svoje modlitby na tento úmysl, 
aby dokonce i to, co se nám jeví nečistým, pohoršuje nás či děsí, Bůh 
nechal projít svojí hodinou a proměnil v zázrak. Dnešní rodina potřebuje 
tento zázrak. 
Celá tato událost se začala, protože „už neměli víno“, a všechno se 
mohlo uskutečnit, protože jedna žena – Panna Maria – byla pozorná, 
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dovedla svěřit svoje starosti do rukou Božích a jednala moudře a od-
vážně. Není však méně hoden zmínky jeden detail, totiž konečný výsle-
dek: vychutnávali to nejlepší víno. A to je dobrá zpráva: nejlepší víno je 
to, které se teprve bude pít; to, co je nejlahodnější, nejhlubší a nejkrás-
nější, rodina teprve dostane. Přijde čas okoušení každodenní lásky, 
kdy naše děti znovu objeví prostor, který sdílíme, a staří budou mít podíl 
na každodenních radostech. To nejlepší víno je v naději a dostane se 
každému, kdo má odvahu mít rád. A v rodině musí být odvaha mít rád, 
musí být odvaha milovat! A toho nejlepšího vína se bude dostávat, 
i kdyby všechny možné ukazatele a statistiky říkaly opak. Nejlepší víno 
se dostane těm, kteří se dnes dívají na to, jak se všechno hroutí. Šeptejte 
si to a věřte: to nejlepší víno přijde, šeptejte to každý ve svém srdci: „To 
nejlepší víno přijde!“ A šeptejte to zoufalým a znechuceným. Mějte tr-
pělivost, mějte naději, čiňte to jako Maria: modlete se, jednejte a oteví-
rejte srdce, protože to nejlepší víno přijde. Bůh se vždycky přibližuje 
těm, kteří zůstali bez vína a mají k pití pouze sklíčenou mysl. Ježíš upřed-
nostňuje to nejlepší víno pro ty, kteří si z toho či onoho důvodu nyní uvě-
domují, že rozbili všechny svoje džbány. 
A jako nás k tomu vybízí Maria, čiňme „všechno, co On nám řekne“, 
a buďme vděční, aby nám v této naší době a v této naší hodině toto nové 
a lepší víno vracelo radost rodiny, radost žít v rodině. 
 
Přeložil Milan Glaser 
 

Advent našich předků2
 

 
Adventní kalendář 
V době, kdy se adventní kalendáře nekupovaly v obchodech, si je děti 
vyráběly samy. Měl vzhled města Jeruzaléma a tak se také jmenoval. 
Děti vzaly pruh pevnějšího papíru a nakreslily na něj siluetu města (kos-
telní věže, domy, brány…). Na budovy pak nakreslily různě velká okna. 
Těch bylo tolik, kolik dnů měl advent toho roku. Děti obstřihly siluetu 
                                                           
2 Časopis Rodinný život, č. 5/2015, str. 28–30, ISSN 1214-0856 
 www.rodinnyzivot.eu 
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města a pak všechna okna zčásti prostřihly tak, aby se dala otevírat. 
Okna bylo možné zezadu podlepit barevným celofánem. Dále se pruh 
papíru zatočil do podoby válce a jeho konce se slepily. Tím byl Jeruza-
lém připraven. Navečer byla do středu Jeruzaléma postavena nízká 
svíčka, která se rozsvítila. Když dítě udělalo někomu radost či bylo 
hodné, smělo si večer otevřít jedno okénko. Někdy se však muselo zase 
nějaké zavřít, protože udělalo něco špatného. V Jeruzalémě se otevíralo 
jedno okno za druhým a děti se radovaly z toho, že jejich Jeruzalém 
stále víc zářil.3 (Návod a šablonu na výrobu tohoto starobylého advent-
ního kalendáře najdete v dětské příloze.) 

  
Adventní věnec 
U zrodu adventního věnce v dnešní podobě stálo dětské těšení a nedo-
čkavost. Když na počátku 19. století založil protestantský teolog J. H. Wi-
chernem v Hamburku školu pro chudé, děti se ho v předvánoční době 
stále ptaly, kdy už přijdou Vánoce. A tak vznikl první adventní věnec: 
na starém dřevěném kole bylo 19 malých červených svíček a 4 bílé 
svíce, červené se zapalovaly ve všední dny, bílé symbolizovaly neděli. 
Zvyk se nejdříve rozšířil po Německu a pak se dostal i k nám. Symbolika 
věnce se dál utvářela a prohlubovala, a tak i každá ze svící dostala svůj 
vlastní význam: první se nazývá svíce proroků na památku proroka Izai-
áše, který předpověděl narození Krista (při jejím zapálení můžeme číst 
Iz 60,1–3), při zapálení druhé svíčky na připomínku Jana Křtitele čteme 
Mk 1,4, třetí svíčka může být růžová – stejně jako třetí adventní neděle, 
která se nese v předzvěsti radosti a nazývá se Gaudete, „radujte se“ 
(čteme Iz 9,1–6). U čtvrté svíčky, které se říká Mariina, můžeme číst 
Iz 7,14 nebo Iz 11,1–9. A pokud zapálíme všechny najednou u štědrove-
černího stolu, čteme evangelium podle sv. Lukáše. 
 
Svatá Barbora (4. prosinec) 
Adventní čas byl také protkán svátky svatých. Legenda nám vypráví, 
že svatá Barbora byla jedinou dcerou bohatého kupce Dioskura. Její 

                                                           
3 Srov. PIŤHA, P. Adventní čas. Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s.r.o.: České Budějovice, 
 2002. s. 20–21. 
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matka brzy zemřela a otec, aby ji uchránil před zlými vlivy okolního 
světa, zejména před tehdy stále zakázaným křesťanským učením, uvěz-
nil dceru v kamenné věži, kde ji obklopil vším přepychem. Jeden z pří-
tomných sloužících byl však tajným křesťanem a přivedl Barboru k víře. 
K úctě Svaté Trojice pak nechala ve věži prolomit třetí okno. Jakmile se 
o tom otec dověděl, nutil ji, aby se zřekla křesťanství. Barboře se poda-
řilo utéci a skrýt se ve skalní puklině, ale její skrýš otci prozradil pastýř. 
Následovalo dlouhé mučení a Barboru nakonec sťal vlastní otec. 
Anselm Grün ve své knížce Duchovní terapie a křesťanská tradice vy-
kládá symboliku tohoto příběhu. Jméno Barbory, které se vykládá jako 
„cizinka“, chce ukázat, že nepatří k tomuto světu, ale jejím pravým do-
movem je nebe. Barbořin otec se marně snažil uplatnit své představy 
násilím – Bůh přišel do jejího srdce i přes zamčené dveře. S ním přišlo 
i více světla a její úzký obzor se rozšířil. Když ji chtěl otec kvůli víře zabít, 
nalezla úkryt v jeskyni, která je symbolem mateřské sféry jako ochrany 
před otcem. V knize se otcova moc ukazuje jako silnější než matčina 
a Barbora se z otcovy vůle dostane do rukou místodržitele. Když je pak 
nahá po cestě městem šlehána pruty, změní se zásahem andělů v paví 
péra, a čím více je bičována, tím více je jimi ozdobena. Cílem toho je dle 
A. Grüna ukázat, že lidská agrese nemůže lidské duši, v níž přebývá Bůh, 
uškodit. V jedné verzi příběhu strávila Barbora v žaláři ještě jednu noc, 
během které jí anděl přinesl jako posilu na poslední cestu Tělo a Krev 
Páně. Tento výklad pak dokazuje, že člověk, který se stává sám sebou, 
svobodně kráčí svou cestou. A snaží-li se hlava rodiny určit jeho životní 
dráhu a násilím odvrátit od Boha, nemůže zvítězit. Bůh ho chrání i skrze 
anděly a smrt zde znamená nový život. 
Anselm Grün také vysvětluje smysl jednotlivých atributů, které Barboru 
symbolizují. Věž je zde viděna jako obraz seberealizace člověka a sym-
bol pevných základů, na nichž spočívá náš život. Zároveň i jako symbol 
pro kontemplaci – místo, kde s námi přebývá Bůh. Tato kruhová stavba 
se třemi okny představuje celistvost a prezentaci Trojjediného Boha, ži-
jícího s námi a v nás. Zelené šaty, které mívá Barbora na sobě, jsou sym-
bolem Boží síly, smíření i pevné naděje ve věčné milosrdenství. Barbora 
symbolizuje obnovu života, což je připomínáno tzv. barborkami, které se 
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dávají do vody, aby na Vánoce rozkvetly. Tento pokřesťanštělý zvyk 
nám má připomínat, že dobře prožitý advent má vést k rozproudění 
tvůrčí síly, pocházející od Boha, a že pohroužením do vlastního nitra, 
jako se stalo u Barbory, máme rozkvést Kristovým životem. 
 
Svatá Lucie (13. prosinec) 
Obchůzky svatého Mikuláše se nám zachovaly až do dnešních dnů, ne 
tak slavení svátku svaté Lucie. Svatá Lucie se narodila v rodině zámož-
ných křesťanů v sicilských Syrakusách. Po otcově smrti pro ni matka 
sjednala sňatek s bohatým pohanským mladíkem. Lucie ale zřejmě 
už v dětském věku učinila slib Kristu, že mu zachová své panenství a zů-
stane mu za všech okolností věrná, a tak sňatek odmítla a svoje věno 
rozdala chudým. Když se to ale dozvěděl její nápadník, obžaloval ji a po-
stavil před soud, který měl za úkol její vůli zlomit. Lucie byla odsouzena 
k odvlečení do nevěstince, kde měla být zbavena svého panenství. 
K znásilnění ale nedošlo, protože selhaly všechny pokusy ji tam dopra-
vit – ani pár volů, který se nakonec dostal mezi její atributy, jí nedokázal 
pohnout z místa. Nakonec byla zbavena života ranou dýky do krku. 
Její jméno je odvozováno od latinského lux – lucis a znamená „světlo“ 
a také její svátek, který se slaví 13. prosince, je spjat se světlem: v době, 
kdy platil juliánský kalendář (s poněkud odlišným počítáním měsíců; na-
ším současným, tzv. gregoriánským kalendářem byl nahrazen reformou 
v roce 1582), byl tento den dnem zimního slunovratu. (Z této doby po-
chází známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá“.) Symbolika 
světla je tedy v tomto dnu velice silná. A nejen světla vnějšího, ale i vnitř-
ního: Lucie při své obhajobě před soudem spolu se svatým Pavlem vy-
znává, že její tělo je chrámem Ducha Svatého. A pokud si představíme, 
čemu všemu musela čelit, muselo to být právě vědomí Boží přítomnosti, 
co jí pomohlo vytrvat, zůstat na svém místě, neuhnout ani o krok 
od svého slibu. 
Svátek svaté Lucie, coby příslib světla a jeho vítězství nad temnotou, se 
slaví především v severských zemích, kde je slunce očekáváno ještě 
toužebněji než u nás. Její svátek, hlavně dnes, představuje také určité 
„nadechnutí uprostřed adventu“, kdy se zastavují vánoční přípravy 
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a práce a lidé se vracejí k příslibu světla a znovu si připomínají, nač se 
v adventním čase připravují. Podobně bychom si snad mohli (s trochou 
fantazie a libovůle) vykládat i zvyky, které se se svátkem svaté Lucie 
pojily i v českých zemích. V tento den bylo zdejším hospodyním zaká-
záno tkát a příst a vesnicemi obcházely tzv. lucky, které dodržování zá-
kazu kontrolovaly. A tam, kde měla práce přednost před slavením 
svátku, přadlenám jejich práci poničily a přadena rozcuchaly. 
 
Muzika aneb Tomáškový kompot (21. prosinec) 
Svátek svatého Tomáše, apoštola, se dříve slavil 21. prosince. Tehdy 
hospodyně v tušení blížících se Vánoc připravovaly kompot svatého To-
máše (řídká ovocná kaše), který se směl ochutnávat až o Štědrém ve-
čeru. Proč muzika? Inu, protože se tu bere k tanci všechno dobré, co ko-
mora skýtá – sušené ovoce, rozinky, mandle, ořechy, rum. Muzika se 
vařívala všude a už podle množství místních názvů usuzujeme, jak byla 
oblíbená. 
Sušené hrušky, jablečné křížaly (mohou být i kyselá jablka), sušené 
švestky se opraly a daly vařit spolu s badyánem, celou skořicí, prouž-
kem citronové kůry, kouskem vanilky a hřebíčky. 
Rozvařené ovoce se pak prolisovalo, přidal se cukr a mohlo se zahustit 
strouhaným perníkem, doplnit loupanými mandlemi, vlašskými ořechy 
a rumem. Směs se nechala několik dnů rozležet a pak se na Vánoce jí-
dala studená i teplá, v dobách dřívějších i k masu, později spíš k vá-
nočce nebo jen tak.4 

 
Závěr 
Stejně jako advent, tak i Vánoce byly provázeny mnoha zvyky, které 
dnes už neznáme. 
Na závěr tedy nahlédneme do domu našich předků a podíváme se, ja-
kým způsobem oni slavili štědrovečerní večeři. 

                                                           
4  SKOPOVÁ, K. Vánoční svátky o století zpátky aneb tradice Vánoc v české kuchyni. 5. vydání, Filip Tomáš – 
 Akropolis: Praha, 2010, s. 22. 
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V minulosti byl stůl považován za posvátné místo domácnosti, proto mu 
byla zvláště o Vánocích věnována velká pozornost. Jinak se stůl prostí-
ral v rodinách měšťanských a jinak na venkově. 
Na stůl se prostřela bílá plachta, pod stůl nastlali seno, aby ho v příštím 
roce dost sklidili. Nohy stolu obepnuli řetězem v důvěře, že řetěz spojí 
rodinu po celý příští rok. Na stůl položili všechno, co si přáli mít v bohaté 
úrodě následujícího roku – pečivo z bílé i žitné mouky, vánočku a chléb, 
česnek proti nemocem a zlým silám, med pro dobrotu srdce, sušené 
ovoce, houby a ořechy, což vše mělo zajistit plodnost a hojnost. Tento 
význam měl i hrách a ostatní luštěniny. Na stole byly i klasy od všeho 
obilí a několik penízků pro štěstí.4 

Dnes už si asi nebudeme stlát pod stůl seno a obvazovat jeho nohy ře-
tězem. Přesto si však od našich předchůdců můžeme mnoho odnést. 
Třeba právě to, že stůl je středem domácnosti a rodina kolem něj má 
vytvořit společenství. Kéž se vám to daří, hlavně v těchto dnech plných 
nadějného očekávání Kristova příchodu do našich srdcí, do našich do-
movů i k našemu stolu. 
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