
VÁNOCE STARÉHO MUŽE  
BOHOSLUŽBY PRO MALÉ I VELKÉ S VÁNOČNÍ HROU 

ČCE Praha – Jižní Město, 17. 12. 2017 

 
POZDRAV A INTROIT Zjevení 3,20   

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře 
mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.  

 
PÍSEŇ  Vítej, Jezu Kriste, z nebes vysokosti (262) 

 
DIVADLO  VÁNOCE STARÉHO MUŽE  

Farář:  Milí přátelé, srdečně vás vítáme na těchto (před)vánočních 
bohoslužbách. Vím, že mnozí z vás jste se těšili na dnešní 
den – a doufám, že někteří z vás se těšili i na tyto bohoslužby. 
Já ano. Jsem napnutý, jaké to dnes bude. Těší mne, že vás 
přišlo tolik.  

 Ne všichni lidé se ale na Vánoce těší. Někteří dokonce říkají: 
Vánoce by se mohly zrušit.  

  A dneska tu zrovna někoho takového máme na bohoslužbách. 
Vidíte tam nahoře? Je tam okno. Často se z něho dívá, aby 
viděl, co se děje. A většinou je při tom pěkně nabručený. A 
někdy dokonce nadává. Musíme s ním proto zacházet velice 
opatrně. Vidíte ho? Je tam.  

Starý muž:  (Ukáže se v okně. Je trochu nedbale oblečený, v ruce drží 
láhev piva, bručí a nahlas zívá, pak zpozoruje lidi a udiveně 
hledí.)  

 Co se to tu, co se to tu zas děje? Kde se tu zase všichni vzali, 
to přišli o střechu nad hlavou, nebo co? Na bezdomovce ale 
nevypadaj, na to sou moc vystrojený, jak na nějakej svátek. 

Farář:  Promiň, ale rád bych ti připomenul, že je dneska Štědrý ve-
čer. Jsou Vánoce!  

Starý muž:  Cože? To už je to tu zas? No jo, je to zas samá tlačenice, plný 
obchoďáky lidí s plnejma taškama a krabicema, ani pobrat 
to nemůžou. A všude vrzá ňáká muzika, samý vyzvánění kos-
telních zvonů. Jo, a děti sou celý rozjívený, všude piští a 
vztekají se kvůli dárečkům. Dejte mi pokoj, vánoce sou mi 
ukradený, já chci svůj klid!  

Farář:  Ale vánoce jsou přece radostné svátky. Všichni lidé se spolu 
radují a přejí si krásné a spokojené dny!  
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Starý muž:  Já nikomu nic nepřeju! Mně taky nikdo nic nepřeje! Pro mě 
žádný vánoce nejsou!  

Farář:  Chceš říct, že se na vánoce vůbec netěšíš? Ani trošinku?  
Starý muž:  Na co bych se asi tak měl těšit? Kamarádi sou pryč a nikoho 

nemám. A mí sousedi? Ty mi taky můžou bejt ukradený. Kde-
pak vánoce, to je akorát hluk, tlačenice a vyhozený peníze 
za všechny ty světýlka a další pozlátka. Pro mě tu vánoce 
bejt nemusí, já bych vánoce klidně zrušil.  

Farář:  To by ale byla škoda. Podívej se třeba na všechny ty děti 
tady. Těší se na Vánoce.  

Starý muž:  To je mi fuk, moje děti to nejsou!  
Farář:  Nebuď tak nepřívětivý. Podívej, některé děti si připravily vá-

noční hru. Na tu by ses s námi mohl podívat.  
Starý muž:  To snad néé, to je furt do kolečka stejná nuda!  
Farář:  Počkej. Napřed se na to podívej. A poslechni si ty krásné 

písně.  
Starý muž:  No co mi zbejvá, utýct před tím asi nemůžu. Zpívat ale neu-

mím a na rovinu ti povídám, že se ani modlit nebudu, o církvi 
si myslím svoje a na nic nevěřím.  

Farář:  My se ale společně pomodlíme.  
  Těšíme se na Vánoce, Pane Bože, nebeský Otče, a děkujeme 

ti za ně. Tolik krásných věcí je s nimi spojeno. Prosíme tě, 
aby se nám uprostřed všech hezkých a pěkných vnějších věcí, 
výzdoby, dárků a dobrého jídla, neztratil skutečný střed a 
smysl Vánoc. Prosíme, abychom nezapomněli, že je slavíme 
proto, že jsi přišel mezi nás se svojí láskou a milostí.  

  Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi přišel jako betlémské 
dítě, v chudobě a nízkosti, abys nám všem ukázal, že ti na 
nás záleží. Přišel jsi, abys nám nabídl svůj pokoj, odpuštění 
hříchů, věčný život. Přijď, nebeský Králi, betlémské dítě, 
přijď a naroď se a bydli v našich srdcích. Proměňuj je svojí 
dobrou a svatou mocí.  

  Duchu svatý, požehnej nám všem při tomto setkání. Požeh-
nej slovu evangelia, které bude znít z modliteb a písní, ze 
čtení Bible i z úst dětí. Požehnej toho slovo, aby nás zaujalo, 
oslovilo, vedlo blíž k tobě, jedinému a svatému Bohu. Posvěť 
nás svojí mocí.  
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  Tobě, náš Pane, trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu svatý, 
vzdáváme slávu a chválu, čest a dobrořečení. Buď oslaven a 
vyvýšen, nyní a až na věky věků. Amen.  

 
 (Děti jdou dopředu a zpívají.)   
Píseň:  Přiblížil se vánoční čas (HA 68)  
    
 (Ozve se bubnování a přichází hlasatel. Čte ze svitku:) 
Hlasatel:  Nařízení císaře Augusta! Nařízení císaře Augusta! Toto je na-

řízení císaře naší říše římské, pro všechny obyvatele a k oka-
mžitému vykonání.  

  Každý se vydá na cestu do svého rodného města a nechá se 
tam zapsat do seznamu obyvatel, aby mohl řádně platit 
daně! 

  To je nařízení císaře naší říše římské, pro všechny obyvatele 
a k okamžitému vykonání.  

  (Hlasatel zabubnuje a odchází.)  
 
Starý muž:  Co to bylo? To bylo skoro jako když před volbama agitujou 

politici. K volbám taky nechodím. Všichni politici se předhá-
něj se slibama, samý pěkný řečičky - a pak pro člověka stejně 
nic neudělaj, darebáci. 

Farář:  Nějak podobně to vypadalo už tenkrát. Velký císař Augustus 
v Římě byl nejmocnější politik tehdejšího světa. A ani se ne-
musel nechat zvolit. Poslal svoje heroldy do celé země. Mu-
seli všude rozhlásit jeho rozkazy a nařízení. Všichni lidé se 
museli dostavit ke sčítání lidu do svého rodného města.  

Starý muž:  Tak s tím bych neměl žádnej problém. Tady sem se narodil a 
tady taky umřu, paty sem tady vodsuď nevytáh. Vlastně jed-
nou, to sem v práci dostal ňákej poukaz na dovolenou.  

Farář:  Pro lidi tenkrát to ale nebyla žádná dovolená. Mnozí z nich 
se museli vydat na namáhavou cestu, jako například tám-
hleti dva.  

 (Marie a Josef přicházejí – uličkou od zadních dveří.)  
Marie:  Josefe, konečně jsme v Betlémě, v městě, kde ses narodil a 

odkud pocházejí tvoji předkové. Už bych si potřebovala od-
počinout. A mám hlad a žízeň. A mám takový pocit, že naše 
dítě na sebe nedá dlouho čekat.  
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Josef:  Jsem rád, Marie, že jsme konečně tady. Buď klidná, zajdeme 
do nějakého hotelu. Určitě nás někde ubytují.  

 
 (Děti zpívají, Josef s Marií uprostřed.)   
Píseň:  Šel Josef s Marií (HA 71)  
 
Josef:  (klepe na dveře hostince) Dobrý den, máte volný nějaký po-

koj, prosím? Tady pro Marii a pro mě… Všude mají plno, nikde 
nás nechtěli ubytovat.   

Hostinský:  Víte, já mám taky všechno plné, ale možná…  
Josef:  Měl byste pro nás něco? Stačí nám něco úplně skromného.  
Marie:  Vidíte přece, že si naléhavě potřebuji odpočinout.  
Hostinský:  Tak dobrá, víte co, vzadu za dvorem mám stáj. Tak se mů-

žete uložit.  
Josef, Marie:  Děkujeme. (Josef s Marií odcházejí stranou.) 
 
Farář:  No, co říkáš tomu, jak s nimi jednali?  
Starý muž:  Lidi, co se takhle pozdě v noci potloukaj po ulici, ty bych 

taky nikam nepustil, kdo ví, co sou vůbec zač. A podívej se, 
jaký sou to blázni, to bych musel bejt slepej, abych neviděl, 
že by ta ženská měla každou chvíli porodit. Ten chlap je 
cvok, že s ní v tomhle stavu cestuje. Do porodnice jí měl 
odvézt a né tahat jí takhle po nocích ulicema.  

Farář:  Vidím, že to nechápeš. Tenkrát ještě žádné nemocnice ne-
byly. A Marie a Josef do Betléma museli, protože to byl cí-
sařský rozkaz. Nemohli si jednoduše zůstat doma.  

Starý muž:  Nóó, já taky musim každej měsíc na pracák, aby mi tam ňá-
kej úředníček v bílý košili dal razítko. Bez něj bych nedostal 
žádnou podporu a ani ten tekutej chleba bych si nemoch kou-
pit. Pak ale koukám, abych byl co nerychlejc zpátky doma 

Farář:  Marie a Josef ale nemohli domů. Bylo to příliš daleko.  
  Ale ten příběh pokračuje. Vidíš, támhle přicházejí pastýři. 

Jsou na kopcích kolem Betléma a musí pracovat i v noci. Musí 
totiž hlídat stáda. To jsem zvědavý, co nám řeknou. Ale na-
před si s nimi zazpíváme písničku.  

 
 (Děti zpívají.)   
Píseň:  Když na světě smutno bylo (HA 93) 
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 (Po písni zůstanou a scéně pastýři, sedí v půlkruhu na zemi. 

Světlo se trochu ztlumí.)  
Pastýř 1:  My všichni jsme chudí pastýři. Nikdo nám nic nedá.  
Pastýř 2:  Teplé oblečení, to by se hodilo. Udělalo by nám to všem 

dobře.  
Pastýř 3:  Kdyby mi nebyla taková zima a kdybych neměl tak prázdný 

žaludek.  
Pastýř 4:  Přestaňte už konečně reptat, já si taky nestěžuju, že mi kručí 

v žaludku.  
Pastýř 5:  Proč jenom musí být taková zima? A zásoby jídla skoro do-

cházejí.  
Pastýř 6:  Ovce spí, to se mi líbí. Jenom doufám, že se neobjeví nějaké 

dravé zvíře.  
Pastýř 7:  Kdyby nás tak někdo přišel trochu rozveselit. Ale to se ne-

stane.  
Pastýř 8:  Proč nám někdo něco nedá. Asi proto, že jsme mezi lidmi 

neoblíbení.  
Pastýř 9:  I když je pro nás každá noc těžká, já stejně vím, že Bůh na 

nás nezapomněl.  
Pastýř 10:  Mám takové tušení, že se dneska v noci něco stane.  
 (Světla se rozsvítí naplno. Přicházejí andělé a zpívají, pas-

týři vypadají polekaně:)  
Andělé:  Buď Bohu sláva, buď Bohu sláva,  

buď Bohu sláva na nebi, lidem dobrá vůle.  
Buď Bohu sláva, buď Bohu sláva,  
buď Bohu sláva na nebi, mír a pokoj na zemi. 

Anděl:  Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro 
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, ve 
městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete 
děťátko v plenkách, položené do jeslí.  

Andělé:  Buď Bohu sláva…. 
 (Andělé po písni odcházejí, světla se ztlumí, pastýři si poví-

dají:) 
 
Pastýř 1:  Já snad sním! Nebyl tu právě zástup andělů?  
Pastýř 2:  Viděli jste tahy ty anděly? Kam zase zmizeli?  
Pastýř 3:  Je to pravda, co se stalo v Betlémě?  
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Pastýř 4:  A jak je to s tím dítětem v jeslích?  
Pastýř 5:  Zabalené do plenek, neoklamali nás ti andělé?  
Pastýř 6:  Pojďte tam a najdeme to dítě. Doufám tedy, že ho najdeme.  
Pastýř 7:  Dnes se vám narodil Spasitel! Kdo je k tomu vyvolený?  
Pastýř 8:  Spasitel pro nás? To zní dost nepochopitelně. Kdyby to tak 

byla pravda!  
Pastýř 9:  V Betlémě? To není daleko! Nejlepší, když tam hned 

půjdeme.   
Pastýř 10:  Mluvil o jeslích a stáji. To by mohlo být hned na kraji města. 

Není to daleko.  
 (Pastýři vstávají, ostatní se přidají a zpívají první část slok, 

pastýři odpovídají)   
 
Píseň:  Kampak to spěcháte (HA 77) 
 
 (Během písně připravíme jesle. Po písni zůstanou na scéně 

Josef s Marií, sedí u jeslí uprostřed scény pod hvězdou.) 
 
Farář:  Haló, nebyly to krásné verše, co pastýři zpívali?  
Starý muž:  Já verše nemám rád, ani jim nerozumím. Jo, ale těmhletěm 

ubohejm chlápkům, těm pastýřům, těm dobře rozumím. 
Dřív, když jsem eště měl práci, tak sem někdy taky pořádně 
mrznul. A nikdo se vo mně nestaral. To sem dělal nočního 
hlídače v jedný fabrice. Čtyřikrát za noc jsem to musel celé 
obejít. Ať mrzlo, až praštělo, nebo lilo jako z konve. Ale an-
děly sem nikdy neviděl. Akorát tak tu paní, co měla službu 
na pohotovosti naproti. Ta byla hodná, někdy mi přinesla 
kafe a hezky se na mě usmála. 

Farář:  Možná, že pro tebe byla Božím andělem a ty sis toho jenom 
nevšiml.  

Starý muž:  (směje se) Tedy jako anděl rozhodně nevypadala, na to byla 
moc tlustá. A zpívat taky neuměla. Jo, ale voči, voči ty měla 
laskavý. 

Farář:  Podívej, andělé někdy vypadají úplně jinak, než si je před-
stavujeme. Ale náš příběh pokračuje. Podívej se, pastýři při-
šli do Betléma. Uvidíme, co se bude dít.  

Pastýři:  (Pastýři pomalu přicházejí k jeslím. Klaní se Ježíši a pak zase 
odcházejí.)  
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Farář:  Viděl jsi to? Našli to dítě. Určitě Josefovi a Marii vyprávěli, 

co jim řekli andělé. A teď chtějí pastýři vyprávět o Ježíšově 
narození všem lidem. Vědí totiž: On je Spasitel, Pomocník a 
Zachránce.  

Starý muž:  Mně tedy Ježíš ještě nikdy nepomohl. Mně tak jako tak ne-
pomůže nikdo.  

Farář:  Taky jsi mu k tomu ještě nikdy nedal šanci, s tím svým bru-
čením a škarohlídstvím. Ty vůbec nechceš, aby ti někdo po-
mohl. Ale v jednom jsem si zcela jistý: Ježíš chce, aby ses i 
ty mohl radostně usmívat. Neraduješ se snad taky z naroze-
ného dítěte?  

Starý muž:  No, jednou, to se mě nějaká ženská u nás v domě ptala, jestli 
bych jí nepohlídal dítě. Nevím, co jí to napadlo chtít to 
zrovna po mně. Musela ale jít nakoupit a nikoho jinýho ne-
měla. A tak jsem tam s tím děckem zůstal sám. To bylo něco. 
Moc sem si s tím nevěděl rady, tak jsem celou dobu dělal 
šaška a podrž mě, to dítě se jednou dokonce rozesmálo. To 
sem si ani nemyslel, že dokážu a byl sem pak na sebe docela 
pyšný.  

Farář:  Vidíš, takže Bůh může dokázat, že se i starý bručoun jako ty 
začne radovat. Ale podívej se, támhle přicházejí do chléva 
nějací další lidé.  

Mudrci:  (přicházejí uličkou od zadních dveří) 
Starý muž:  Jak to sou vystrojený? Máme snad ňákej karneval?  
Farář:  To jsou určitě mudrci a mágové. Přicházejí zdaleka. Viděli 

betlémskou hvězdu a hledají nově narozeného krále. Po-
čkáme si, jestli ho najdou. Ale napřed si zazpíváme písničku 
o hvězdě, kterou mudrci viděli.  

 (Děti jdou dopředu a zpívají, mágové uprostřed.)   
 
Píseň:  Radujte se s námi (HA 74)   
 
 (Po písni zůstávají na scéně Josef s Marií a mudrci. Mudrci 

stojí na kraji scény.)   
Mudrc 1:  Tady že máme najít toho nově narozeného krále? Vypadá to 

jako nějaká ubohá stáj.  
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Mudrc 2:  To proto jsme podnikli tak dalekou cestu, abychom své 
krásné a bohaté dary přinesli takovému chudému dítěti? To 
nemůže být pravda!  

Mudrc 3:  To se jim naše dary budou určitě hodit.  
Mudrc 4:  Přestaňte takhle mluvit. Hvězda nás přece neomylně dovedla 

přesně sem. Tohle dítě musí být velmi výjimečné dítě, i když 
to tak na první pohled nevypadá. Já se mu půjdu poklonit. 
Vy můžete zůstat tady, jestli chcete.  

Mudrc 1:  Já jdu s tebou.  
Mudrc 2:  Já také.  
Mudrc 3:  Taky se mu jdu poklonit.  
 (Mudrci jdou k jeslím a klanějí se. Děti zpívají, jesle jsou 

uprostřed.)  
 
Píseň:  Pojďte rychle k Betlému (HA 76)  
 
Starý muž:  To tedy koukám jako blázen. Mudrci a mágové z dalekých 

zemí. Nejdřív vůbec nechtěli dál. Ve stáji, bylo všechno ta-
kový ušmudlaný a špinavý a ten Josef s tou Marií byli takový 
chudý, možná chudší, než sem já. Ale nakonec tam ty mudrci 
šli a radovali se. Jestli byl ten Ježíš opravdu takovej důleži-
tej, tak je to jak v blázinci, že ho našli v takový ubohý stáji.  

Farář:  Je to tak dodnes. Ježíš je všude tam, kde by ho nikdo netušil. 
A zvlášť rád je u chudých a ubohých. I když ho tam není vi-
dět. V tom se od té doby nic nezměnilo.  

Starý muž:  (Polekaně se rozhlíží.) Propána! A to myslíš si, že by mohl 
bejt i tady u mě doma?  

Farář:  Určitě. Je to dost možné.  
Starý muž:  No jó! Ale já sem tedy už dávno neuklízel, podívej na ten 

binec! A ani k jídlu nemám nic zvláštního, i to pivo už sem 
dopil! Vždyť já mu nemám co nabídnout! A co mu mám říct?  

Farář:  Už zase mi nerozumíš. Myslím si, že už je u tebe, už totiž 
najednou nejsi tak ubručený a zakaboněný. To je pro Ježíše 
typické. Kam přijde, tam lidé najednou dostávají novou na-
ději a jsou radostnější. A začínají pomáhat druhým.  

Starý muž: Jestli to tak půjde dál, asi se z toho zblázním. Napřed jsem 
viděl děti, který sem ani vidět nechtěl a nakonec se mi do-
cela líbilo, jak pěkně hrajou a zpívají a ty jsi mi to všechno 
vysvětlil tak, že už jsem si myslel, že se mi rozsvítilo v hlavě. 
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A teď mi říkáš, že Ježíš ke mně přijde na návštěvu, přestože 
ho nevidím. Vůbec už nevím, co si mám myslet.  

Farář:  Hlavní věc je, že jsi teď o něco radostnější a přátelštější. 
Teď už si s námi vlastně můžeš zapívat i se pomodlit.  

Starý muž:  No zdálo se mi, že nemám žádného přítele, měl jsem vztek 
na všechny lidi a tu zlobu jsem posílal dál. Teď ale vidím, že 
je lepší posílat dál úsměv, jako ta paní z pohotovosti, co mi 
nosila v noci kafe. A tys mi ukázal, že tady mám přítele, Je-
žíše, i když ho nevidím. Chci, aby byl mým hostem.   

Farář:  To jsem moc rád. Protože… 
 
KÁZÁNÍ  

Protože tam, kam přijde Pán Ježíš Kristus, tam přináší radost, pokoj, 
smíření. Protože tam, kam přijde Pán Ježíš Kristus, tam přináší světlo své 
lásky a odpuštění.  

Přesně tak, jak o tom ve svých proroctvích mluvili – dávno před Ježíšo-
vým narozením – proroci, Boží poslové.  

Prorok Izaiáš prorokoval (Izaiáš 9,1.5-6 a 11,1-10):  
„Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí 

v zemi šeré smrti, zazáří světlo. (…) Neboť se nám narodí dítě, bude nám 
dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný 
rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se 
rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. 
Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Hor-
livost Hospodina zástupů to učiní.   

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. 
Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady 
a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Bázní Hospodinovou 
bude prodchnut. Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat 
podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných 
v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, de-
chem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností 
a jeho boky přepásá věrnost. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzle-
tem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je 
bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou od-
počívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad 
děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už 
nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní 
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poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou proná-
rody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo 
jeho odpočinutí bude slavné.“  

Toto proroctví a zaslíbení se splnilo, když přišel Ježíš. Přišel jako malé 
dítě – a přece to byl největší ze všech králů.  

Přišel pro všechny: pro chudé i bohaté, učené i prosté, staré i mladé. 
Přišel i pro všechny bručouny a škarohlídy, aby se už nemuseli mračit a 
nadávat, ale mohli se usmívat a mít srdce naplněné pokojem a dobrým 
slovem.  

Přišel pro každého z nás. Přišel, aby proměnil naše srdce a naplnil je 
svým pokojem a radostí. Udělá to, když ho k sobě pozveme. Když mu svoje 
srdce otevřeme, když ho pozveme, aby byl naším hostem.  

A to teď uděláme modlitbou a písní.   
 

MODLITBA PO KÁZÁNÍ    
Pane Ježíši Kriste, otvírám ti svoje srdce. Přijď a buď mým hostem. 

Naplň mě svou tichostí a pokojem, svou láskou a ochotou ke službě, svou 
vánoční radostí. Amen.  
 
PÍSEŇ  Zavítej k nám, Stvořiteli (275)  

Svoji touhu a prosbu, aby Ježíš přišel do našeho srdce, vyjádříme také 
písní 275, kde se zpívá:  

Zavítej k nám svou milostí, z našich srdcí vyžeň zlosti,  
bychom z tvého navštívení mohli míti potěšení. 

 
SBOROVÁ OZNÁMENÍ     

 
PÍSEŇ  Bohu chvála buď i čest (289) 

 
PŘÍMLUVNÁ MODLITBA A MODLITBA PÁNĚ          

Milosrdný Pane a Bože, hledáš, co se ztratilo, a posíláš k nám Ježíše 
Krista, našeho bratra. Chudým přináší spásu, vězněným svobodu, smutným 
radost, hříšným odpuštění. Prosíme tě: Otevři naše srdce pro tajemství 
jeho narození, daruj nám víru a požehnej náš život, aby svět poznal, co jsi 
v Ježíši Kristu s námi započal.  

Věrný Bože, děkujeme ti, že jsi poslal svého jednorozeného Syna Ježíše 
Krista, aby spasil svět. Pomoz nám uvěřit, že přišel i pro nás. Dej, aby 
přebýval skrze víru v našich srdcích. 
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Milý Pane a Bože, probuď nás, abychom byli připraveni, až přijde tvůj 
Syn, abychom ho přijali s radostí a sloužili ti s čistým srdcem. Dej nám 
bdělost, abychom ve všem počítali s tebou, a důvěřovali ti.  

Svatý Pane a Bože, prosíme tě: Připrav v tomto čase milosti naše srdce, 
aby mohla být příbytkem tvého Syna. Pomoz nám, abychom jej k sobě při-
jali a vesele tě oslavovali a chválili.  

Laskavý Pane a Bože, narození tvého Syna přineslo do světa velikou ra-
dost: Dej, abychom jej objevili uprostřed nás a tak se setkali s evangeliem 
v celé jeho plnosti. 

Dobrotivý Pane a Bože, narozením svého Syna jsi rozsvítil jasné světlo 
v našem temném světě. Pomoz, aby toto světlo osvítilo i nás, tak abychom 
je vyzařovali ve všem, co děláme.  

Milující Pane a Bože, voláme k tobě jako ke svému dobrému Otci: 
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království 

tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A 
neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i 
moc i sláva na věky. Amen.  

 
POSLÁNÍ Filipským 4,4-7  

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je 
známa všem lidem. Pán je blízko. 6 Netrapte se žádnou starostí, ale v každé 
modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, 
převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.  

 
POŽEHNÁNÍ Numeri 6,24-26 

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou 
tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě poko-
jem.  

 
PÍSEŇ  Jdu klanět se ti k jeslím (290, sl. 1 a 9) 
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PÍSNĚ PRO VÁNOČNÍ SLAVNOST (DĚTI) 
 

1. Přiblížil se vánoční čas, přivítejme Pána.  
Připojte se, nešetřte hlas, přivítejme Pána. Přivítejme Pána.  

2. Ještě jednou vrátí se k nám, vyhlížejme Pána.  
Tehdy bude všem lidem znám, vyhlížejme Pána. Vyhlížejme Pána.  

 
1. Šel Josef s Marií, manželkou svou, šel Josef s Marií zimou a tmou.  

Šel Josef s Marií, která sténá. Šel Josef s Marií do Betléma.  
2. V Betlémě přemnoho nocujících, v Betlémě pusto je na ulicích.  

V Betlémě našlo se místo v chlévě. V Betlémě zrodil se Vládce země.  
 
1. Když na světě smutno bylo, že už lásky není,  

děťátko se narodilo lidem k potěšení.  
R:  Do jeslí jej vložila, plénkami obvinula,  

do jeslí jej položila matka Maria.  
2. Když na světě lidem zbylo bez naděje zoufat,  

děťátko se narodilo, aby mohli doufat.   Ref. 
3. Když na světě v Boží dílo dávno víra zbledla,  

děťátko se narodilo, růžička nám vzkvetla.   Ref. 
4. A když lidem zazářilo světlo v noční chvíli,  

děťátko se narodilo. Vítej, Pane milý.   Ref. 
 
R:  Buď Bohu sláva (3x) na nebi, lidem dobrá vůle.  

Buď Bohu sláva (3x) na nebi, lidem pokoj na zemi.   

1. Kampak to spěcháte, pastýřové? Co je to za hvězdu v noci tmavé?  
 My jdeme k Betlému, k děťátku malému,  
jdeme mu zazpívat písně nové.  

2. Kdo vám to oznámil v noční chvíli, že jste své ovečky opustili?  
 Zpívali andělé na nebi vesele,  
že se nám narodil Ježíš milý.  

3. Kdo vám to oznámil, povězte nám? Proč všichni dary mu nesete tam.  
 To dítě, Boží Syn, přišlo nás z našich vin  
vykoupit, zachránit - on je náš král!  

4. Ó milí pastýři, smíme též jít děťátku v jesličkách se poklonit?  
 Pospěšte, pojďte tam! Vždyť všeho světa Pán  
chce i vás všechny teď u sebe mít!  
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1. V noci tmavé, hvězda plane, znějí slavné chvály,  

že Bůh věčný, nekonečný, stal se člověkem.  
R:  Všichni se radují, andělé prozpěvují.  

Radujte se s námi, radujte se s námi.  
2. V noci tmavé, hvězda plane, znějí slavné chvály.  

Poznal bídu svého lidu Ježíš, Kristus Pán!  
3. V noci tmavé, hvězda plane, znějí slavné chvály.  

Slyšte větu, jež zní světu: Narodil se vám!  
 
1. Pojďte rychle k Betlému, pojďte rychle tam.  

K Pánu narozenému, pojďte ze všech stran!  
R:   Klaňte se a čest mu dejte, k Boží chvále zazpívejte  

vy i celé stvoření! Přišlo lidem spasení.  
2. V jeslích leží děťátko, ten nebeský Král.  

Přemilé nemluvňátko Bůh nám z lásky dal.  
3. Králi slávy, Ježíši, všechno v rukou máš.  

Dej nám pokoj v své říši, Spasiteli náš!  
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VÁNOCE STARÉHO MUŽE   
 
Autor:  Michal Šourek (podle předlohy)  
Obsah:   Farář si povídá se starým mužem v okně, který nemá rád Vánoce.  

Během rozhovoru pozorují tři vánoční scény (Josef, Marie, hostinský; 
pastýři a andělé; mudrci. Vánoční zvěst muže osloví.  

Hesla: Vánoce, Ježíšovo narození  
Biblický text:   Matouš 2, Lukáš 2 
Obsazení: Farář a starý muž  

Hlasatel, Josef, Marie, hostinský  
Pastýři 1-10; andělé (1 a andělský sbor)  
Mudrci 1-3   
Celkem 20 (+ andělský sbor).  

Délka:   35 minut (divadlo s písněmi)  
Rekvizity: Starý muž: okno, láhev od piva, staré oblečení  

Kostýmy pro biblické postavy (Josef, Marie, hostinský, hlasatel, pas-
týři, mudrci, andělé); jesle s dítětem, hvězda  

Scéna: Bohoslužby začínají klasicky. Okno je na začátku zakryté, odkryjeme 
je během první písně. Po první písni začíná rozhovor faráře s mužem 
v okně. Na písně během divadla přicházejí všechny děti.  

  
 V případě uvedení hry, informujte, prosím, autora, výměnou  

za volné použití hry. E-mail: michal.sourek@evangnet.cz  
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