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Tak jsme se konečně dočkali! Letošní advent byl ten úplně nejdelší možný – skoro celé 4 týdny 

jsme měli na to, abychom se připravili na Vánoce. Snad jsme kromě uklízení a zdobení domova 
zvládli uklidit i ve svém srdci a rozsvítit v něm lásku k druhým lidem. Jedině do takového srdce se 
může narodit betlémské děťátko – Ježíšek. Všichni společně se každý rok těšíme na svátky Jeho 
narození. Společně teď budeme slavit, mlsat cukroví a těšit se z dárků. Ale ne každý má to štěstí, aby 
se mohl takhle bezstarostně radovat – někomu nezbývá dost peněz na stůl plný dobrot, někdo trpí 
nemocí, někdo strachem z války, někdo je i o svátcích sám a je mu smutno… Neměli bychom 
zapomínat, že i Ježíšek se narodil v chudé stáji, jeho rodina byla právě mimo domov a domů se na 
dlouho nemohla vrátit… Však si o tom všem dneska v našem časopise budeme vyprávět. A tak, až si 
budeme užívat krásnou sváteční pohodu, prosím, zkusme v sobě najít vděčnost za to, jak dobře se 
máme. A taky připojme modlitbu za ty, kdo si letošní vánoční svátky neužívají, protože jim k tomu 
něco důležitého schází. 

Přeju Vám krásné Vánoce plné radosti a do dalšího roku hodně lásky a trpělivosti k ostatním lidem, 
ale i sobě samým! 

Vaše Majka 
 

VÁNOČNÍMI SVÁTKY DEN PO DNI 

Slavnost Narození Páně – 25.12. 

Tento den je nejdůležitějším svátkem celých Vánoc. Někdy se mu také říká Boží hod vánoční 
(„hod“ od slova hodovat, tedy slavit). Připomínáme si a slavíme veliké tajemství Vánoc – Bůh tolik 
chtěl lidem ukázat, jak je má rád, že poslal na svět svého Syna Ježíše v podobě děťátka, aby s lidmi 
žil jejich život. Příběh o tom, jak se Ježíšek v Betlémě narodil mamince Marii, jistě dobře znáte. Jak 
to u velkých svátků bývá, i tento slavíme už od předchozího večera. Jakmile se setmí a vyjde první 
hvězda, podle staré židovské tradice začíná nový den – v našem případě tedy den slavnosti Narození 
Ježíše Krista. Proto je první slavnostní chvílí „Štědrý večer“ 24.12. se slavnostní večeří. Ale také 
slavnostní bohoslužbou v kostele, která jásavě otevírá celé Vánoce. 

Svátek svatého Štěpána – 26.12 

Vánoční svátky nejsou jen líbezné obrázky malého miminka v jesličkách. Hned následující den po 
radostné slavnosti Ježíšova narození si připomínáme svátek prvního Ježíšova následovníka, který pro 
svoji víru přišel o život. Přesouváme se v čase asi o 35 let dál, do období, kdy Ježíš vyrostl, dospěl, 
získal si učedníky, zemřel na kříži a vstal z mrtvých, nakonec odešel k Otci do nebe a jeho učedníci 
začali tvořit první společenství. Právě v té době je Štěpán velikým pomocníkem prvních apoštolů. 
Jenže jeho víra, že Ježíš je Syn Boží, a odhodlání tuto víru šířit, rozhněvala některé lidi tak moc, že 
ho nakonec odsoudili k smrti ukamenováním. On jim to ale odpustil, v poslední chvíli se za ně modlil 
a stal se tak prvním svatým mučedníkem. 

Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty – 27.12. 

K vánoční době patří i svátek svatého Jana. Byl jedním z prvních a nejbližších Ježíšových přátel, 
„Miláček Páně“. Jako jediný z učedníků se nebál zůstat při Ježíšově smrti pod křížem. Právě tehdy 
mu Ježíš svěřil do péče svoji maminku Marii. Snad tak trochu za odměnu se jako jediný z dvanácti 



 

Ježíšových apoštolů dožil přirozené smrti stářím. Ještě před tím ale napsal několik spisů zařazených 
v Bibli – tři dopisy křesťanským společenstvím, Evangelium (zprávu o životě Pána Ježíše) a 
prorockou knihu o konci světa a konečné Ježíšově vládě nad nebem i zemí (Zjevení Janovo). 

Svátek svatých Mláďátek betlémských – 28.12. 

Tento svátek je smutnou součástí vánočního příběhu. Ukazuje, jak trpí nevinní lidé, když někde 
vítězí zloba, strach a nenávist. Když se Ježíšek narodil, přišli se mu poklonit i tři mudrci z Východu. 
Než ale došli do Betléma, navštívili napřed krále Heroda a mluvili s ním o proroctvích o narození 
mocného krále a znameních, podle kterých se proroctví naplňují. Herodes se lekl, že se v Betlémě 
narodil budoucí král, který mu vezme trůn. Rozkázal, aby vojáci usmrtili všechny chlapečky do věku 
dvou let, které v Betlémě najdou. Anděl Boží ale včas varoval Josefa, aby i s Marií a maličkým 
Ježíškem utekl do sousední země, Egypta, a tam zůstali, dokud Herodes nezemře. Nevinní chlapečci 
tedy přišli o život úplně nesmyslně. Bůh jim ale za jejich utrpení a zmařené životy určitě dal radostnou 
odměnu v nebi. 

Svátek svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa – 30.12. 

Většinu roků tento svátek slavíme v neděli mezi Božím hodem a Novým rokem. Když ale v tomto 
týdnu žádná neděle není (jako letos), slaví se 30. prosince. Vracíme se zase zpátky k radostným 
svátkům. Tentokrát si připomínáme Ježíšovu rodinu – nejen na začátku v Betlémě, ale po celé 
Ježíšovo dětství i další život. Bereme si za vzor krásné vztahy, které mezi sebou Ježíš, Maria a Josef 
měli. A také prosíme za naše vlastní rodiny, aby v nich bylo hezky a měli jsme se navzájem rádi. 

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1.1. 

Vždycky na Nový rok, tedy 1. ledna, si připomínáme Pannu Marii. Myslíme na ni jako na maminku 
Pána Ježíše – Matku Boží. Slavíme její jedinečný úkol, kdy se stala spojnicí mezi nebem a zemí – její 
lidské tělo dalo život Božímu Synu. Ale také si znovu připomínáme, že je i nebeskou maminkou úplně 
všech lidí. První den v novém roce se k ní modlíme, aby nás po celý rok provázela, přimlouvala se 
za nás v nebi a chránila nás. 

Slavnost Zjevení Páně – 6.1. 

Při svátku Zjevení Páně si připomínáme „Tři krále“, neboli mudrce z Východu, kteří se přišli 
malému Ježíškovi poklonit a přinesli mu královské dary. Jsou symbolem nás všech, kteří pocházíme 
z různých zemí a národů, ale našli jsme cestu k Pánu Ježíši. Ježíš se jim „zjevil“, když porozuměli 
proroctvím a pochopili, že na svět přišel někdo vzácnější a mocnější než kdokoli před ním. Tak se 
vlastně Ježíš zjevil všem lidem. 

Svátek Křtu Páně – 8.1. 

Nejbližší neděli, která následuje po slavnosti Zjevení Páně, slavíme poslední svátek Vánoc – Svátek 
Křtu Páně. Tímto dnem končí vánoční doba a začíná mezidobí – část roku mezi dobou vánoční a 
dobou postní. Příběh Ježíšova křtu si ale připomeneme až v příštím čísle. 

 
Nápady k zamyšlení, vytváření, kreslení… 
 
Tentokrát jsem pro Vás nachystala místo úkolů a omalovánky „Vánoční kalendář“. Najdete ho 

v příloze dnešního čísla Ahoj děti! V jedné části najdete cestu mezi domečky, které symbolizují dny 
od narození Ježíška až po svátek Tří králů. V druhé části pak najdete na každý den modlitbu za různé 
skupiny lidí, kterým k opravdové radosti Vánoc něco chybí. A také maličký obrázek Panny Marie 
s Ježíškem, který po vystřižení můžete nalepit do příslušného domečku a symbolicky tak Ježíška 
přivést k těm, za které se budete modlit. O slavnosti Zjevení Páně (Tří králů) pak dojdete spolu s 
mudrci zpátky do betlémské stáje a pomodlíte se za celý náš svět. 

 
Komu by se chtělo nakreslit nějaký Vánoční obrázek, může s ním vyzdobit v kostele nástěnku.   


