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Role:
Vypravěč 1

Vypravěč 2

Vypravěč 3

Vypravěč 4

Vypravěč 5

Marie

Josef

Anděl

Hlásný

Mudrc 1

Mudrc 2

Mudrc 3

Herodes

Pastýř 1

Pastýř 2

Pastýř 3

Pastýř 4

Kompars
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Píseň 1: Přiblížil se vánoční čas
(nápěv: česká koleda, slova: Miroslav Heryán)

Přiblížil se vánoční čas,
přivítejme Pána!
Připojte se nešetřte hlas,
přivítejme Pána!
Přivítejme Pána!

PROLOG
Vypravěč 1: Na počátku bylo Slovo 

a to Slovo bylo u Boha 
a to Slovo bylo Bůh.
To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze něj 
a bez něho nepovstalo nic, co je.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí.
A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.
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1. scéna OZNÁMENÍ O NAROZENÍ JEŽÍŠE
Píseň 2: Nesem vám noviny

(koleda)

Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte! 

Vypravěč 2: Narození Ježíše Krista se událo takto: 
Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi …  

scéna: Marie a Josef na rande 
kompars: drží se za ruce a raduje se se zamilovanými 

Vypravěč 2: … ale předtím, než se vzali, se ukázalo, 
že je těhotná z Ducha Svatého.

scéna: Marie odchází ze scény
kompars: usadí se na zem

Vypravěč 2: Její muž Josef byl spravedlivý, 
a protože ji nechtěl veřejně zostudit, 
rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.

scéna: Josef sedí a láme si hlavu, pak se uloží ke spánku …
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Vypravěč 2: Když však o tom přemýšlel, hle, 
ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl. 

scéna: Přichází anděl ke spícímu Josefovi  
kompars: postaví se a rukama znázorní záři

scéna: Anděl:  "Josefe, synu Davidův, 
neboj se vzít si Marii za manželku,
neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. 
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; 
neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."

Vypravěč 2: To vše se stalo, aby se naplnilo, 
co Hospodin řekl ústy proroka:
`Hle, panna počne a porodí syna 
a dají mu jméno Immanuel´, 
což se překládá `Bůh je s námi´.

scéna: Anděl odchází a Josef se probouzí …  
kompars: posadí se na zem

Vypravěč 2: Když se Josef probudil, zachoval se, 
jak mu přikázal Hospodinův anděl, 
a vzal si Marii za manželku. 

Vánoční slavnost 5



2. scéna CESTA DO BETLÉMA
scéna: na scénu přichází hlásný
kompars: na místě pochodují jako vojáci, pak se zastaví 

Hlásný: Slyšte nařízení císaře Augusta:
Po celé zemi bude proveden soupis lidu. 
Každý obyvatel této země 
se musí dát zapsat ve městě, 
z kterého pochází.   
Nařízení platí pro všechny bez výjimky.
Podepsán: císař Augustus, vlastní rukou.

Vypravěč 3: I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, 
do města Davidova zvaného Betlém, 
aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, 
která byla těhotná.

 
scéna: Marie a Josef putují do Betléma 
kompars: baví se jeden s druhým, odbývají Marii s Josefem   

Vypravěč 3: Když tam byli, Marii nastal čas k porodu
a porodila svého prvorozeného syna. 
Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, 
protože v hostinci se pro ně nebylo místo.

Píseň 3: U Betléma dnes Maria přečistá 
(koleda)

U Betléma dnes Maria přečistá
porodila Spasitele nám Krista. 
Chvála na nebi Bohu,
chvála na nebi Bohu,
pokoj nám na zemi. 

scéna: Marie ukládá dítě do jeslí
kompars: usadí se na zem
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3. scéna TŘI MUDRCI
Vypravěč 4: Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z Východu. 

scéna:  přicházejí mudrci
Mudrc 1: „Kde je ten narozený židovský král?“ 
Mudrc 2: „Spatřili jsme na Východě jeho hvězdu 

a přišli jsme se mu poklonit.“

kompars: stojí, krčí rameny, baví se jeden s druhým, kroutí hlavou 

scéna: přichází Herodes v přestrojení
Herodes: „Jistě hledáte to dítě. Rychle! Pojďte za mnou.

 
scéna: u Heroda
kompars: stojí, nastraží uši

Herodes: „ …takže hvězda říkáte … 
Víte, mluvil jsem před chvílí s veleknězi. 

Toto píší naši proroci:

Ty však, Betléme v judské zemi, 
nejsi z judských měst vůbec nejmenší, 
vždyť právě z tebe Panovník vzejde, 
jenž bude pastýřem pro můj lid Izrael. 

Je-li tomu tak, běžte do Betléma. 
Jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. 
Jakmile je najdete, oznamte mi to, 
abych se mu mohl jít poklonit i já. 

mudrci se uklánějí a odchází

Herodes k publiku: Poklonit?! Jakmile ho vypátrám, 
nechám ho zabít!!

kompars: zděšení – dá si ruku přes pusu, pak se usadí 
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scéna: Herodes odchází se scény.

scéna: mudrci přicházejí k jeslím  

Vypravěč 4: Hvězda, kterou mudrci viděli na východě, 
je předcházela až se zastavila nad místem, 
kde bylo to dítě.
Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost.
Vešli do domu, nalezli dítě s jeho matkou Marií, 
padli na kolena a klaněli se mu. 
Otevřeli své poklady a obětovali mu dary: 
zlato, kadidlo a myrhu.

Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, 
aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. 

scéna: mudrci odcházejí ze scény
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4. scéna PASTÝŘI
scéna: pastýři u svých oveček
kompars: sedí se na zemi

Vypravěč 5: V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem 
a drželi noční hlídky u svého stáda.

Píseň 5: Ve městě i ve vůkolí
(koleda)

Ve městě i ve vůkolí všichni lidé spali,
pastýřové v širém poli o své ovce dbali,
o své ovce dbali.

Znenadání o půlnoci divné slyšet hlasy,
nebe skví se jasnou nocí, radujte se s námi,
radujte se s námi.

scéna: přichází anděl
kompars: postaví se a udělá rukama záři 

Vypravěč 5: Náhle mezi nimi stanul Hospodinův anděl 
a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili. 

Anděl: Nebojte se! Hle, zvěstuji vám velikou radost 
pro všechny lidi. 
Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel 
– váš Mesiáš a Pán.
A toto vám bude znamením: 
najdete děťátko zavinuté do plenek, 
ležící v jeslích.

kompars: Andělé: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, 
lidem dobrá vůle. 

Pastýř 1: Pojďme do Betléma! Podíváme se, jak se stalo, 
co nám Hospodin oznámil.
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Vypravěč 5: Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marii, Josefa 
i děťátko ležící v jeslích. 
Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat, 
co jim bylo o tom dítěti řečeno, 
a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. 

kompars: žasne a radostí se objímá

Píseň 6: Kampak to spěcháte
(hudba a slova: Luděk Rejchrt) 

Kampak to spěcháte, pastýřové?
Co je to za hvězdu v noci tmavé?

My jdeme k Betlému, k děťátku malému,
jdeme mu zazpívat písně nové.

Kdo vám to oznámil v noční chvíli,
že jste své ovečky opustili?

Zpívali andělé na nebi vesele,
že se nám narodil Ježíš milý.

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!

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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EPILOG 
Vypravěč 1: Byl na světě a svět povstal skrze něj, a svět ho nepoznal.

Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali.
Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi -
všem těm, kdo věří v jeho jméno.

To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás.
Spatřili jsme jeho slávu, 
slávu, jakou má od Otce prvorozený Syn.
plný milosti a pravdy.

Z  jeho plnosti jsme všichni přijali,
a sice milost za milost.
Zákon byl vydán skrze Mojžíše,
milost a pravda však přišla skrze Ježíše Krista.  
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VÁNOČNÍ SLAVNOST

Napsala Markéta Chmelová
Obrázky: zdroj internet, www.stratford.library.on.ca/kids/program/2005/games.htm 

V textu jsou použity citace z knihy Nový Zákon, Nová Bible kralická, ISBN 80-903528-3-9, Biblion 2005
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