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Milé katechetky a katecheté, 
zatímco připravujeme toto číslo Katechetického věstníku, přede dveřmi máme teprve listopadové 
diecézní setkání. Nicméně tento věstník má prosincovou tematiku. Proto vám v tomto úvodníku 
chci nabídnout povídku, která se mi do základního textu věstníku už nevešla. Přeji vám, aby se vám 
při vánočních scénkách s dětmi podařilo třeba taky nějaké takové „nepodařené“ divadlo, o jakém je 
v příběhu řeč. 

Nepodařené divadlo, nebo nejkrásnější hra? 
Ten večer, kdy měla proběhnout vánoční besídka s hrou o hledání noclehu, byl sál plný rodičů a pří-
buzných. Malý Jirka prožíval Vánoce ze všech nejintenzivněji. 

Konečně zhasínají světla, rozevírá se opona a na scénu vstupuje Josef, který něžně podpírá 
Marii. Silně zatluče na dřevo kulisy představující dveře hostince. Jirka, který hraje hostinského, je 
uvnitř, očekává je. 

„Co chcete?“ ptá se Jirka a otevírá vrzající dveře. 
„Hledáme nocleh!“ 
„Jděte jinam! Hostinec už je plný!“ Jirka hraje sice trochu staticky, ale jeho hlas zní rozhodně. 
„Pane hostinský, už jsme se ptali všude. Jsme na cestě dlouhou dobu a jsme k smrti unavení!“ 
„V tomto hostinci místo není!“ opakuje Jirka se zarudlou tváří. 
„Prosím vás, dobrý muži, přijměte aspoň moji manželku Marii. Čeká dítě a potřebuje si 

odpočinout. Jsem si jist, že nějaký koutek pro ni najdete. Nic víc než malý koutek!“ 
V tomto okamžiku se hostinský poprvé zarazí a dívá se směrem k Marii. Následuje pauza, dost 

dlouhá na to, aby se diváci šeptem ptali, co se to děje. 
„Ne! Jděte dál“ ozve se zezadu nápověda. 
„Ne!“ opakuje Jirka automaticky. „Jděte dál!“ 
Zklamaný Josef k sobě přitiskne Marii a chlácholí ji. Maria pokládá hlavu na jeho rameno 

a oba se začnou od hostince vzdalovat. Co to? Jirka však nepřibouchne bránu, jak by správně měl, 
ale zůstává na prahu hostince a nemůže odtrhnout pohled od ubohé dvojice. Má otevřená ústa a čelo 
zbrázděné starostí o ty dva. Do očí se mu hrnou slzy. 

Najednou vykročí ze dveří a mimo předepsaný scénář hlasitě zavolá: „Josefe, neodcházej! 
„Vrať se i s Marií!“ A dodává: „Můžete bydlet v mém pokoji.“ 

A bylo po hře. Podle některých diváků prý Jirka všechno zkazil. Ale jiní – a těch byla většina – 
tvrdili, že to byla nejkrásnější vánoční hra, jakou kdy viděli. 
 Podle: Nove racconti per nove giorni, EDC Torino 
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Marie Špačková + Iva Fukalová + Jitka Šebková 
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INFORMACE KATECHETICKÉHO CENTRA 

 Formační setkání katechetů v Brně. Nejbližší termín: workshop v pondělí 29. listopadu 2004 
v 17.00 hodin v Brně, Petrov 2. Advent a symboly v katechezi. Zájemci ať se předem přihlásí 
telefonicky nebo mailem, abychom měli připraveno dostatek materiálu (např. ke zdobení svící 
voskem). 

 Adventní lampy. Opět máme adventní lampy z papírového kartonu, vhodné pro mše svaté 
s dětmi v adventu. Lampy si doma děti slepí za pomoci rodičů. Ve farnostech se většinou používají 
tak, že děti je nesou na začátku mše svaté v průvodu s knězem k oltáři. Po úvodní modlitbě se 
lampy zhasnou a postaví na určené místo. Děti si je pak nechávají do příští mše v kostele (každý má 
tu svoji podepsanou), nebo si je nosí domů a příště přicházejí s rozžatými lampami už z domu. Za 
tmy je to velmi působivé. Jedna lampa stojí 10 Kč a je k dostání u nás na KC. 

 Omalovánka betlém – novinka. Připravili jsme jednoduchou omalovánku, 
kterou si děti barevně vymalují, vystřihnou, sestaví a slepí. Vznikne tak malý 
betlém vhodný k postavení pod vánoční stromek. Poslouží i jako milý dárek pro 
babičku, dědečka či jinou blízkou osobu. Jedna omalovánka bude stát 5 Kč. 

 My tři králové jdeme k vám. Katechetické centrum Arcibiskupství olo-
mouckého připravilo materiál pro tříkrálové koledníky, který obsahuje vysvětle-
ní tříkrálových zvyků, scénky a luštěnky. Brožura má za cíl nabídnout skupin-
kám připravujícím se na tříkrálovou sbírku materiál, aby sbírka nebyla jen pouhým vybíráním 
peněz, ale stála i na duchovních základech. Jedna brožura stojí 20 Kč a bude k dispozici u nás na 
Katechetickém centru. 

 Pojďme do Betléma. Sdružení sv. Jana Nepomuka Neumanna nabízí sešit Pojďme do Betléma 
– vánoční projekt „Naše farnost zve všechny děti“. Autorkou je Ludmila Muchová. Jde o 11 stran 
textu, for–mát A5, cena 20 Kč. K dostání u nás na Katechetickém centru, nebo se dá objednat přímo 
v Českých Budějovicích na adrese duha@vol.cz. 

 Metodický den na téma Tvořivá dramatika.  Katechetické centrum Biskupství brněnského ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně nabízí jednodenní seminář na 
téma Tvořivá dramatika v hodinách náboženství. Uskuteční se v sobotu 8. ledna 2005 od 9 do 
16.30 hodin v Brně. Lektorkou semináře bude PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., která se na katedře 
pedagogiky zabývá dramatickou výchovou. Počet účastníků je omezen, proto pokud máte zájem, 
přihlaste se co nejdříve k nám na Katechetické centrum, nejpozději však do 17. prosince 2004. 
Přihlášení účastníci dostanou od nás podrobnější informace písemně.  

 Nabídka časopisu Kamínky. Centrum pro rodinu a sociální péči vydává časopis Kamínky, 
zaměřený na život v rodině a vše, co s ním souvisí. Obsahuje zajímavé rozhovory, reportáže, 
psychologická témata, stránky pro mámy, táty i děti, stránky pro volný čas a v neposlední řadě téma 
„Rodina a víra“. Bylo by dobré časopis doporučit věřícím rodinám a více ho rozšířit. Jde o dvou-
měsíčník, vychází pětkrát do roka. Cena 1 výtisku je 35 Kč, předplatné na jeden rok 190 Kč. 
Objednávky přijímá Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax. 542 217 
464, e-mail: kaminky@centrum.cz nebo prorodinu@centrum.cz. 

 Telefonování na Katechetické centrum. Pro usnadnění komunikace s námi (abyste nemuseli 
volat přes ústřednu) vám nabízíme návod, jak se k nám dovoláte přímo: Vytočte číslo 543 235 032. 
Až se ozve táhlý tón, zvolte klapku 227 (Špačková) nebo 247 (Šebková) nebo 257 (Fukalová). Je-li 
obsazeno, počkejte, až znovu naskočí táhlý tón, a pak zvolte jinou klapku než poprvé. 

 

 


