Čo budete potrebovať a na čo nezabudnúť :
• K prestretému štedrovečernému stolu pridajte do stredu sviečku, ktorú zapálite pri čítaní z Božieho
slova. Pán Ježiš je Svetlo sveta.
• Ak máte betlehem s figúrkami, môžete ho použiť pri čítaní z Božieho slova, kedy sa jednotlivé
časti spájajú s pohybom postavičiek. Ak takýto betlehem nemáte, ponúkame vám betlehem
inšpirovaný Katechézami Dobrého pastiera. Kamienkový betlehem tiež celkom isto poslúži v malých
rúčkach na sprítomnenie udalostí spred 2000 rokov. Vhodným materiálom na výrobu betlehemu
môže byť aj korok alebo filc.
• Popri čítaní radostnej správy o narodení Ježiša môžeme, pre lepšie pochopenie a predstavu detí,
použiť aj figúrky, ktoré tvoria betlehemskú scénu - ukazujeme a pohybujeme nimi podľa textu.
• Pre malé deti môže byť ťažké udržať pozornosť počas celého evanjelia, spokojne ho skráťte (napr.
vynechajte zemepisné a časové detaily tejto udalosti…)
• Pre deti je veľmi vzácne môcť pocítiť prítomnosť novonarodeného Kráľa „na vlastnej koži“. Po prečítaní
radostnej zvesti z evanjelia môžete zobrať malého Ježiška z betlehema do rúk a postupne si ho
podávať. Môžete mu niečo povedať, pohladkať ho, dať mu božtek alebo sa len tak na neho pozerať
a užívať si krásu a nehu tohto momentu - Boh sa stáva malým dieťaťom. Darujte každému členovi
vašej rodiny dostatok času na precítenie Božej prítomnosti v malom dieťati!
• Pri spoločných chválach/ vďakách/ prosbách sa nemusíte držať tých, ktoré nájdete v prílohe. Tie vám
môžu poslúžiť ako inšpirácia. Nechajte svoje srdcia, aby chválili Boha vašim jedinečným spôsobom.
• Ak večeriate v inej miestnosti než tej, kde máte vianočný stromček s betlehemom, môžete skúsiť
urobiť na záver večere malú rodinnú procesiu. Každému členovi rodiny zverte nejakú úlohu: jeden
môže niesť sviečku, ďalší Bibliu otvorenú na stranách, kde sa píše o narodení Ježiša. Niekto môže
niesť malý kúsok látky, do ktorého zabalíte Jezuliatko, iný hviezdu... Celkom na konci procesie
bude mať miesto malý Ježiško. Podľa počtu členov rodiny môžete doplniť ďalšie úlohy. Ešte pred
začiatkom si dohodnite trasu, rýchlosť pohybu (aby to nebol rýchlobeh ku stromčeku) a môžete si
k tomu pustiť napríklad pieseň Veni Emanuel alebo, ak máte bližšie k východným obradom, Raduj se
nevesto, alebo si môžete zaspievať vašu obľúbenú koledu (prípadne aj s doprovodom gitary či iných
hudobných nástrojov, ktoré zvládnu vaše deti).
• Ak sa vám zdá, že niektorú z týchto častí treba skrátiť alebo aj vynechať, spokojne tak urobte! Veď
vianočný deň pokračuje celú oktávu - ďalších osem dní - a pokoj a pohoda pri vianočnom stole
sú tiež veľkým darom Vianoc! Časti, ktoré vynecháte pri Štedrej večeri, môžete začleniť do modlitby
počas nasledujúcich dní.

