
CÍL – BETLÉM 

Vánoce, které jsou dobré jako chléb 

Slovo Betlém, které označuje místo, kde se narodil Ježíš, znamená „dům chleba“. Syn Boží se stal 

pokrmem a my, když se jím živíme, stáváme se dobrým chlebem pro naše bližní. Pozveme děti 

k přípravě na Vánoce ve chvále a vděčnosti Otci. Část mše svaté: Gloria – Sláva na výsostech.  

(4. – 5. třída ZŠ) 

Připravíme si 

Do modlitebního koutku připravíme betlém, svíčku a nutnou rekvizitou je také kus 

chleba v bílém šátku. Potřebujeme rovněž dostatečný počet zvolených pracovních listů, 

případně nahrávku chvalozpěvu Gloria. 

Hra 

Na velký papír nebo na tabuli napíšeme jména dětí a následující slova: VÁNOCE, 

PŘEKVAPENÍ, DŮM, SLADKOST. Děti mají za úkol napsat pro svou rodinu vánoční 

přání a použít v textu navržená slova. Postupně pak přání přečteme a spočítáme všechna 

navržená slova, která děti použily. Počet poté napíšeme vedle jména každého dítěte na 

tabuli. Zvítězí ten, kdo použil více slov. Podle potřeby mohou děti slova použít vícekrát, 

text ale musí dávat smysl. 

Betlém, město Davidovo 

Uvedeme děti do vánočního příběhu: Při naší hře jsme počítali každé slovo; kdysi dávno 

chtěl císař Augustus také počítat, aby věděl, kolik má jeho říše poddaných. Dělal to ale z 

namyšlenosti a také proto, aby donutil všechny ve své zemi platit daně.  

Přečteme si vyprávění z Lukášova evangelia: Lk 2,1-14. 

Položíme dětem několik otázek: Proč se Maria a Josef museli jít zapsat přímo do 

Betléma? Jak si představujete jejich cestu? Poté vysvětlíme: Josef, Mariin manžel, byl 

potomek krále Davida, který pocházel z Betléma. Při sčítání se každý musel nechat 

zapsat ve městě, z kterého pocházela „hlava“ jeho rodu, proto se Maria a Josef odebrali 

právě do Betléma. Cesta byla dlouhá asi 150 km a trvala několik dní. Mluvili málo, 

modlili se, svěřovali se Bohu. 

Betlém, dům chleba 

Dále se zaměříme na samotný název „Betlém“: Víte, co znamená v hebrejštině slovo 

Betlém? Je to podivuhodné: Ježíš se narodil ve městě, jehož jméno znamená „dům 

chleba“, a hned potom byl položen do jeslí, do kterých se dává krmení pro zvířata. Jako 

by nám chtěl říci: Jsem tady pro vás, jsem váš pokrm. Během poslední večeře pak řekl: 

„Vezměte a jezte. Toto je mé tělo.“ (Mt 26, 26)  



Betlém, nový svět 

Potom zaměříme pozornost dětí na další část příběhu, tedy ohlášení Ježíšova narození 

pastýřům, a dětí se ptáme: Jak myslíte, že žili pastýři v Ježíšově době?  

Pastýři jsou opovrhovaní a chudí, ale právě jim anděl zvěstoval „velkou radost“. Pastýři 

s údivem a jednoduchostí rozpoznali, že Ježíš přináší spásu a pokoj všem lidem. Byli 

šťastní a cítili se být milováni. Vánoce nás ujišťují o tom, že nový svět pro všechny je 

možný. 

Pracovní list 1 

Zvolíme-li tento pracovní list, přečteme si slova papeže Františka, prohlédneme si 

obrázek a povídáme si o něm. Poté děti odpoví na otázky, které na listu najdou.  

Pracovní list 2 

V tomto případě děti soutěží, kdo vyplní přesně a v nejkratším čase verš z evangelia 

(Lk 2,14). Na závěr navrhneme dětem, aby napsaly do balónků chválu a poděkování 

také za to, co mohou a umí dělat. 

Mše svatá – Gloria 

Tento prastarý hymnus začíná slovy andělů, která v betlémské noci zazněla poté, co 

zvěstovali pastýřům Ježíšovo narození. Tímto hymnem církev chválí Boha Otce a 

děkuje mu za Ježíše. V adventu se s dětmi chvalozpěv Gloria – Sláva na výsostech 

naučíme a pak ho recitujeme (zpíváme) během vánoční bohoslužby. Pokud je to vhodné 

nebo možné, můžeme dětem pustit libovolnou nahrávku Gloria z nějaké skladby a 

povídáme si s nimi o tom, proč hudba zní tak jásavě a slavnostně. 

Modlitba 

Shromáždíme se před betlémem, ke kterému položíme kus chleba v bílém šátku. Chvíli 

se jen díváme na Ježíška v jesličkách.  

Píseň: V půlnoční hodinu (Kancionál č. 210) 

Dítě: „Pojďme tedy do Betléma“, tak to řekli a udělali pastýři. Pane, i můj cíl je Betlém, 

protože tam na mě čekáš a tam si uvědomuji, že jsi Chléb mého života. Odtud pak mohu 

vycházet a šířit radost. Amen. 

Společně pak recitujeme Gloria – Sláva na výsostech Bohu. 

Úkol 

V neděli večer si spolu s rodinou zazpívají píseň nebo si pustí video navržené 

v pracovním listě. 

 
Autor: Ernesta Rossino.  
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Betlém, 

který voní chlebem 
 

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše a lámeme chléb s bližními 

 

    Podívej se na obrázek.  
Autor se na něm pokusil namalovat to, o čem mluví papež František: „Betlém 

znamená „dům chleba“. Betlém, který si doma stavíme, nám připomíná, že Ježíš je chléb 
života: To on živí naši lásku, to on dává našim rodinám sílu jít dopředu a odpouštět si.“ 

Namaloval bys to podobně? Do bílého místa (papír, který drží maminka) namaluj 
nebo napiš, jak bys papežova slova vyjádřil ty sám.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Přečti si Lk 2,1-14 a odpověz:  
Maria a Josef se z Betléma vydali do Nazareta, protože císař nařídil  
sčítání lidu a Josef byl z Nazaretu.    
Jakmile se Ježíš narodil, byl zavinut do plenek a položen do jeslí. 
 

Pastýři slyšeli, jak andělé chválí Boha.   

ANO NE 

  

  

  



Společně si můžete zapívat koledu – např. V půlnoční hodinu: 
https://www.youtube.com/watch?v=AnSY2o95Dek 

A ve volné chvíli se podívat na toto video:  
https://www.youtube.com/watch?v=K5ji1uZYZIQ 

 

Zpěv andělů 
Vánoce: čas chvály, údivu a zázraků 

 

 
   Sestav znovu chvalozpěv, který slyšeli pastýři zpívat anděly o vánoční noci.     
   Pozor: jsou zde tři slova, která tam nepatří. 
 

 

   A za koho nebo za co chceš v tomto času přípravy na Vánoce chválit a děkovat 
Bohu ty? 
   Napiš to do prázdných bublin.   

Chválím tě, Otče, za 
to, že miluješ 
všechny lidi. 

Sláva Bohu  
za dar přátelství.  

Dobrořečím ti, Otče, 
protože jsi nám daroval 

svého Syna Ježíše.  

Díky, Pane,  
za mou rodinu. 

„Sláva  

na  

výsostech  Bohu  
a  

na  zemi pokoj 

lidem dobré  

vůle  

hvězdy  

výtah  
nebi  

https://www.youtube.com/watch?v=AnSY2o95Dek
https://www.youtube.com/watch?v=K5ji1uZYZIQ

