
Adventní program: „Kde je ten narozený židovský král?“   1 

Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého 2022:  

 

„KDE JE TEN NAROZENÝ ŽIDOVSKÝ KRÁL?“ 
 

 

 

„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.“ (Iz 9, 1) 

 

 

ÚVOD 

„Kde je ten narozený židovský král?“ ptali se. „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu 

poklonit.“(Mt 2, 1-3) 

Betlémská hvězda je spojena se symbolikou vánoc. Visí téměř nad každým betlémem v kostelích nebo 

v našich domácnostech, zdobí vánoční pohlednice, svítí v oknech a na vánočních stromech.  

V Bibli o ní najdeme zmínku v Matoušově evangeliu, kde s pomocí hvězdy mudrci z východu přišli do 

Betléma, aby se zde poklonili narozenému dítěti – Ježíši a dali mu své dary.  

Betlémská hvězda ukazuje na Ježíše v jeslích, který je ve všech lidech kolem nás a především v těch 

potřebných. Jak říká papež František:  

„Rozhlédněme se kolem sebe a především pohlédněme na lidi v nouzi. Bratr, který trpí, ať už kdekoli, nám 

náleží. Je to Ježíš v jeslích – Ježíš je tím, kdo trpí. Zamysleme se nad tím a Vánoce ať se změní v blízkost Ježíši 

v tomto bratru či sestře. Potřebný bratr je betlém, k němuž se máme vypravit a být solidární. Je to živý betlém, 

kde skutečně potkáme Vykupitele v lidech, trpících nouzí. Ubírejme se k svaté noci a očekávejme naplnění 

tajemství spásy.“  

(20. 12. 2020 promluva Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně)  
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ADVENTNÍ PROGRAM 
Cílem programu je vytvořit „živý, rodinný betlém, kde skutečně potkáme Vykupitele v lidech“.  

Budeme pracovat s  obrázkem, na kterém svítí na obloze betlémská hvězda, viz příloha.  

Kam nás vede? Na koho ukazuje? Za kým máme dojít? Kdo nás potřebuje?  

To jsou otázky, které si můžete společně s dětmi pokládat během celého adventu a odpovídat na ně vlastními 

skutky a činy.  

Může se jednat například o návštěvu babičky a dědy, pomoc s něčím kamarádovi, sourozenci, rodičům, 

udělat radost někomu, s kým se třeba ve škole moc nebavím. Nebo můžeme společně upéct 

cukroví nebo vyrobit nějakou vánoční výzdobu a donést ho někomu v našem okolí, kdo žije sám, 

je starý, nemá děti, atd. 

Varianta 1: Ty, kterým jste věnovali svůj čas, si můžete postupně malovat na obrázek s betlémskou 

hvězdou a na druhou stranu napsat, jak setkání probíhala, své pocity, myšlenky atd…. 

Varianta 2: Do obrázku můžete napsat za daného člověka modlitbu, nebo pouze jeho jméno. Modlitbu 

můžete věnovat i lidem, kteří trpí ve světě (např. Ukrajina, Afganistán, Sýrie apod.). 

Varianta 3: Místo kresby můžete do obrázku lepit fotografie z vašich setkání.  

Na konci adventu vám z vašich setkávání může vzniknout obrázek - živý, rodinný betlém - jak papež František 

říká:“ Je to živý betlém, kde skutečně potkáme Vykupitele v lidech“. Může vám připomínat Boží 

lásku, která přichází ke každému a to i skrze vás, protože Bůh nemá v tomto světě jiné ruce než 

vaše.  

Přejeme vám krásný adventní čas strávený s vašimi blízkými i s těmi, kteří na vás čekají! 

„Ubírejme se k svaté noci a očekávejme naplnění tajemství spásy.“ papež František.  
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