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Kam to lidi pospícháte

1. S: Kam to lidi pospícháte? - V: Tam do 
Betléma.

S: Co to lidi, co zpíváte? - V: Glóri, glória.

R.: Zdrávas Maria, Pán je se všema,

K jeho dlaním lid se sklání, aleluja.



Kam to lidi pospícháte

2. S:Proč ta hvězda tolik září? –

V:Že k nám přišel Pán,

S: Dary nesou mladí staří, -

V: kdo by v koutě stál!

R.: Zdrávas Maria, Pán je se všema,

K jeho dlaním lid se sklání, aleluja.



Kam to lidi pospícháte

3. S: Kdopak se tu zrodil z lásky? –

V: Ježíš jméno má.

S: Kdopak smaže lidem vrásky, -

V: věčný život dá?

R.: Zdrávas Maria, Pán je se všema,

K jeho dlaním lid se sklání, aleluja.



Pane smiluj se

Pane, Náš Bože, smiluj se nad námi. 
Ježíši Kriste, smiluj se též. Duchu Svatý, 
slyš naše prosby, Bože, slituj se. 3x





Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.

Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije 
spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo 
se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od 
začátku. Boží Syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal 
konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se 
hříchu, neboť v něm zůstává Boží životní síla; nemůže 
páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se 
rozeznají děti Boží a děti ďáblovy: kdo nežije spravedlivě, 
není z Boha; ani ten, kdo nemiluje svého bratra.

1 Jan 3,7-10



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Uzřely všechny končiny země spásu 
našeho Boha.



Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci.

Vítězství je dílem jeho pravice,

jeho svatého ramene.



Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zahuč, moře a vše, co je naplňuje,

svět i všichni, kdo jej obývají.

Řeky, tleskejte rukama,

hory, spolu zajásejte.



Odp: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Před Hospodinem, že přišel,

že přišel, aby spravoval zemi,

aby spravoval svět ve spravedlnosti

a národy podle práva.



Aleluja, Aleluja, Aleluja :/

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil 
Bůh v minulosti k našim předkům skrze 

proroky. V této poslední době však 
promluvil k nám skrze svého Syna.



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Matouše

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi





Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Boží království, které v malém Dítěti
přichází, je místem pokoje, který už
je, ale zároveň není, ale který
můžeme zahlédnout jako hvězdu v
temné noci a vydat se za ní jako za
svými sny, plány a budoucností,
která v Kristu překračuje hranice
času.



předškolní a 1. třída



Mudrci putovali za hvězdou. 
Pomůžeš jim ji najít? Až ji 
najdeš, vybarvi ji, aby se jim 
už neztratila. Můžeš si 
pomoci tím, že každý typ 
čáry (tečkovaná, čárkovaná 
apod.) obtáhneš jinou 
barvou. 



2. třída a výše



1. Jak se jmenoval král, kterého navštívili mudrci, 
aby se poptali na Ježíše? 

2. Koho král svolal, aby se dozvěděl, kde se má 
Mesiáš narodit? 

3. Co měli udělat mudrci, když najdou narozeného 
Ježíše?

4. Když mudrci našli Ježíše, otevřeli své…… a ……… 
mu dary: ………………………..



1. Přinášíme dary země, obilí a révu, neseme 
Ti vše co máme, taky trochu zpěvu. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



2. Přinášíme sebe, Pane, smích a někdy 
slzy, Neseme Ti vše, co máme, co těší i 
mrzí. 

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



3. Přinášíme dary země víno, taky chleba. 
Neseme Ti vše, co máme, máma, já i 
děda.

Ref: Přijmi, přijmi dárky dárky z našich z našich 

srdcí prosím, prosím, vezmi vezmi hru i 
práci.

Přinášíme dary



Svatý
Svatý, svatý, třikrát svatý zástupů všech 
Pán. Svatý, svatý třikrát svatý zástupů 
všech Pán. Hosana chóry znějí, andělé 
chválu pějí: zástupů všech Pán. Vchází ve 
jménu Páně, na věky požehnán je zástupů 
všech Pán.



Beránku Boží…

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
smiluj se, smiluj se nad námi. 2x

Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, 
daruj nám, daruj svůj pokoj.



Bim bam

1. Hvězda zářila a vzduch se chvěl, . (3x)
jasná noc nad Betlémem stála
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim
bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam 
hráli, na zvonky si zvonili bim bam.



Bim bam

2.  V chlévě dítě jako z růže květ (3x), králové 
vzdávají mu díky.
R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim
bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam 
hráli, na zvonky si zvonili bim bam.



Bim bam

3. Látky, šperky, radost pohledět (3x), k tomu 
datle a čerstvé fíky.

R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim
bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam 
hráli, na zvonky si zvonili bim bam.



Bim bam

4. K ránu všichni tiše usnuli (3x), k jejich štěstí či k 
jejich smůle

R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim
bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam 
hráli, na zvonky si zvonili bim bam.



Bim bam

5. Hvězda zářila a vzduch se chvěl (3x), pokoj všem 
lidem dobré vůle.

R: Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili, bim
bam. Přišli lidé z dáli, povídali a chodili sem tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte? Tichounce tam 
hráli, na zvonky si zvonili bim bam.



Tichý Betlém

1. Tichý Betlém v dálce spí, netuší, kdo přišel 
k nám. Jenom Josef s Marií s nimi já jsem 
zván.

R: Dnes už vím, že přišel Pán, aby vším nám 
byl. U jesliček poklekám, přijímám Boží mír.



Tichý Betlém

2. Žádný palác, chudá stáj, pastýřů pár ví. 
Bohatý je tento král, nebe nám přiblíží

R: Dnes už vím, že přišel Pán, aby vším nám 
byl. U jesliček poklekám, přijímám Boží mír.



Tichý Betlém

3.  Všechnu bolest, kterou mám, každý hřích 
a pád, u jesliček nechávám, toužím jen 
milovat.

R: Dnes už vím, že přišel Pán, aby vším nám 
byl. U jesliček poklekám, přijímám Boží mír.
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