
Anděl Gabriel byl poslán k Marii do města Nazareta.  
Marie se má stát Ježíšovou maminkou.

Vyprávějte si s maminkou o tom, jaké to bylo, když se dověděla, že se jí máte narodit.   



Marie se vydala na cestu k Alžbětě, protože i ona čekala narození dítěte.  
Chtěla se radovat spolu s ní.

Zajděte na návštěvu k někomu, nebo pozvěte na návštěvu někoho tak,  
ať z toho máte všichni radost.   



Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se  
v ní radostí pohnulo a ona odpověděla: Požehnaná tys mezi ženami...

Udělejte něco, z čeho byste se doma všichni společně zaradovali.



Jan Křtitel byl prorok a říkal lidem: Připravte svá srdce. Pán je blízko.

Udělejte rodinnou poradu, přemýšlejte o tom, jak byste také mohli „připravit svá srdce“  
a dejte se do toho.   



Vyšlo nařízení císaře Augusta, aby byl v celé zemi proveden soupis lidu. 

Připravte si seznam lidí, které byste chtěli o Vánocích obdarovat.



Protože Josef pocházel z rodu krále Davida, měl jít do Betléma.

Vyprávějte si doma o tom, odkud pocházíte a odkud pocházejí vaši rodiče a prarodiče.



Marie a Josef si vzali to nejnutnější a vydali se na cestu do Betléma.

Přemýšlejte o tom, co potřebujete, co nepotřebujete, a odložte aspoň pět věcí.  
Poraďte se s rodiči, co s nimi.   



Betlém byl plný lidí. Lidé tam Josefa s Marií nepustili pod střechu.

Poraďte se doma, jakou dobrou věc, která se děje v obci nebo ve farnosti,  
byste mohli podpořit a pusťte se do toho.



Marie a Josef našli přístřeší ve chlévě. Vypráví se, že tam našli také volka a oslíka.

Přemýšlejte, jak by se dalo postarat o zvířátka, která přežívají zimu venku.  
Možná něco z toho, co nesníte, jim bude chutnat.



Daleko na východě mudrci uviděli na obloze novou hvězdu.

Rodiče nebo prarodiče vám mohou vyprávět, co nebo kdo pro ně v životě byl  
také takovou hvězdou, která jim ukázala směr a pomohla se rozhodnout.   



Mudrci si řekli, že se narodí král a šli ho hledat.
Pobavte se doma o svých vlastních i společných plánech na příští rok.  



Mudrci si sbalili své věci a naložili je na své velbloudy.

Zavzpomínejte si doma, na jaké cesty jste si balili věci o prázdninách. 
Možná najdete i fotografie.



V krajině pastýři hlídali pod širým nebem svá stáda a v noci se střídali v hlídkách. 

Ať vám rodiče vyprávějí, kdy o vás měli největší starost,  
nebo kdy zase oni udělali největší starost svým rodičům. 



Náhle se pastýřům  
ukázal anděl a řekl:  

Nebojte se,  
zvěstuji vám  

velikou radost.  
Dnes se narodil Spasitel, 

Kristus Pán.

Povídejte si s maminkou, 
jaké to bylo v ten den,  

kdy jste se narodili.   



Jakmile anděl odešel, pastýři si řekli: Půjdeme do Betléma a dítě pozdravíme.

Povídejte si o tom, kdo vás přišel pozdravit, když jste se narodili vy.



POŽEHNANÉ  
VÁNOCE


