
KRYŠTOFOVA BIBLICKÁ KRABIČKA – tabulkový přehled o tématech a didaktických materiálech k programu 

Vysvětlivky: černě napsané téma – je určeno pro děti od věku cca 3 let; modře – od přibližně 5 let; fialově – pro děti, které již chodí do školy.  Aktualizace 20. 2. 2023 

 

Téma Text Postavy Kulisa: pozadí  prvek k nalepení Podstavec Doplňky a text na kartě zeleně 

1. Začínáme 
vyprávět o Ježíši 

Vyprávění 
Iz 9,1a  

ženy, muži, děti –
jakékoliv  figurky – 
představují Židy 

01 země Izrael 

 

pracujeme s mapou Izraele žlutá 
 

Svitek s proroctvím 
 
„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké 
světlo“ 
Iz 9, 1a 
 
 

2. Anděl ohlašuje 
narození Ježíše  
dívce Marii 

Lk 1, 26-33;  
34-36 
 

Maria  
anděl 

02 město Nazaret 

 

domky, jeden Mariin 

 

šedá  Anděl k ní vešel a řekl: 
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s 
tebou! 
Počneš a porodíš syna a dáš mu 
jméno Ježíš. Bude veliký a bude 
nazván Synem Nejvyššího.“ 
Lk 1, 27 

3. Maria s Alžbětou 
chválí Boha 

Lk 1, 39-48a;  
48b-55; 56; 
57-60  

Marie 
Alžběta 

03 Judské hory 

 
 

domek Zachariáše a Alžběty 

 

hnědá   Alžběta byla naplněna Duchem 
svatým a zvolala mocným hlasem: 
»Požehnaná tys mezi ženami a 
požehnaný plod života tvého!   
Maria řekla: »Velebí má duše 
Hospodina a můj duch jásá v 
Bohu, mém spasiteli,  neboť 
shlédl na svou nepatrnou 
služebnici.« 
Lk 1, 41b-42, 46-48a 
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4. Pastýři se klanějí 
narozenému 
Ježíši 

Lk 2, 1; 3–
16; 17–20 
 

Maria 
dítě Ježíš 
Josef 
pastýři (2) 

04 pastviny u Betléma 

 
 

andělé 

 

zelená 2 ovečky (vyrobte z ovčí vlny nebo 
fimohmoty) 
oslík (plastová figurka nebo výroba 
z fimohmoty) 
 
V té krajině nocovali pod širým 
nebem pastýři.  
Najednou u nich stál anděl Páně 
a řekl jim: »Nebojte se! Zvěstuji 
vám velikou radost.” 
srov. Lk 2,8-10 
 

5. Mudrci putují za 
Ježíšem  
a klanějí se mu 

Mt 2, 1–11; 
12 

Maria 
dítě Ježíš 
mudrci (3) 
Herodes 

04 pastviny u Betléma 

 

hvězda 

 

zelená 
červená 

dary pro mudrce  (vyrobte z 
fimohmoty) 
 
A hle - hvězda, kterou viděli na 
východě, šla před nimi, až se 
zastavila nad místem, kde bylo 
dítě.  
Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali 
se nevýslovnou radostí.   
Otevřeli své pokladnice a 
obětovali mu dary: zlato, kadidlo 
a myrhu.   
Mt 2, 9b-11a 

6. Simeon chválí 
Boha v chrámě 
za narození 
Ježíše 

Lk 2, 21-23; 
24; 25-33  
(mírně 
upraveno) 

Maria 
dítě Ježíš 
Josef 
Simeon 

05 Jeruzalémský chrám 

 

svícen – menorah 

 

červená košík s holoubátky (vyrobí děti z 
fimohmoty) 
 
Vzal si dítě Ježíše do náručí a 
takto velebil Boha: »… moje oči 
uviděly tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všechny národy: 
světlo k osvícení pohanům a k 
slávě tvého izraelského lidu.«  
Lk 2, 28, 30-32 
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7. Bůh zachraňuje 
malého Ježíše 

Mt 2, 13-23  Maria 
dítě Ježíš 
Josef 
anděl 

06 poušť v Egyptě  

 

pyramida 

 

žlutá   »Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a 
jdi do izraelské země, protože ti, 
kdo ukládali dítěti o život, už 
zemřeli.«  
Mt 2,20 

8. Jan Křtitel křtí 
a očekává Ježíše 

Mt 3, 1-3, 5-
6 a Mk 1,7-8 
  

Jan Křtitel 
muži (2) 
ženy (2) 

07 řeka Jordán  

 

holubice, lastura 

 

žlutá  »To je můj milovaný Syn, v něm 
mám zalíbení.« 
Mt 3,17 

9. Ježíš ohlašuje 
příchod Božího 
království 

Mt 4, 12-14; 
16a; 17;  
Mt 13, 1–3; 
31–32;  
33;  
44;  
45–46;  
Mk 4, 26–29 

Ježíš 
muži (2) 
ženy (2) 
děti (1) 

08 Genezaretské jezero 

 

loďka 

 

zelená květináč s rostlinou, malá zrníčka, 
kvasnice, krabička s pokladem, perla 
nalepená v lastuře (korálek), semena 
obilí nebo obilné klasy – můžeme 
nahradit obrázky 
 
»S Božím královstvím je to jako s 
obchodníkem, který hledá vzácné 
perly.  A když najde jednu 
drahocennou perlu, jde, prodá 
všechno, co má, a koupí ji.« 
srov. Mt 13, 45-46 

10. Ježíš si vybral 
apoštoly a učí je 

Mt 4, 18-22;  
23-25  
Lk 6, 13-16; 
9,2;6 
Lk 11, 1-4 
  

Ježíš 
12 apoštolů 

08 Genezaretské jezero 

 

 

 

modrá lodičky (mohou být ze skořápek nebo 
papírové) 
 
Jednoho dne se Ježíš na nějakém 
místě modlil. Když přestal, řekl mu 
jeden z jeho učedníků: »Pane, nauč 
nás modlit se.” 
“Otče náš…” srov. Lk 11, 1-2 
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11. Ježíš se 
představuje jako 
dobrý pastýř 

Podle Jan 
10, 2–11a  
Lk 15, 4-6 
Jan 10, 12-
13; 14-15; 
16 

Ježíš 
12 apoštolů  

09 ovčinec 

 

ovce 

 

zelená 5 oveček 
ohrádka – ovčinec ideálně s vrátky – 
můžete vyrobit ze špejlí nebo tyček 
od nanuků 
vlk (plastový nebo z fimohmoty) 
 
Já jsem dobrý pastýř. Já jsem 
přišel, aby moje ovce měly život a 
aby ho měly v hojnosti. 
srov. Jan 10, 10-11 

12. Vyprávění  
o Ježíšově smrti 
a vzkříšení 

  01 země Izrael  

 

pracujeme s plánkem města 
Jeruzaléma 

  

13. Lidé vítají Ježíše 
v Jeruzalémě 

Jan 12,  
12-13  
Lk 19, 36-38 

Ježíš 
12 apoštolů 
muži (2) 
ženy (3) 

10 hradby města Jeruzaléma 

 

brána 

 

šedá červené pláště z papíru nebo filcu; 
přírodní větvičky z rozkvetlých nebo 
čerstvě zelených keřů 
 
»Hosana! Požehnaný, který 
přichází ve jménu Páně, král 
izraelský!« 
Jan 12, 13b 

14. Ježíš slaví 
s apoštoly 
velikonoční 
večeři 

Mk 14, 12-
17; 22-24;  
Jan 13,  
34-36;  
Mk 14,26 
  

Ježíš 
apoštolové 
 

11 horní místnost 
v Jeruzalémě - večeřadlo 

 

kalich, obětní miska 

 

červená stolek s ubrusem,  
kalich a misku můžete vyrobit 
z fimohmoty 
 
Když jedli, vzal chléb, požehnal 
ho, lámal a dával jim ho se slovy: 
»Vezměte. To je mé tělo.« 
Mt 26,26 
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15. Ježíš se modlí 
v Getsemanské 
zahradě a je 
zatčen 

Lk 22, 39-40; 
41-54 

Ježíš 
12 apoštolů 
 
pro starší přidat: 
vojáci (2) 
farizeové (2) 

08 Getsemanská zahrada  

 

olivovník 

 

zelená  Ježíš klekl a modlil se: »Otče, 
chceš-li, odejmi ode mě tento 
kalich, avšak ne má vůle ať se 
stane, ale tvá.« Tu se mu zjevil 
anděl z nebe a posiloval ho. 
srov. Lk 22, 41-43a 

16. Ježíš je odsouzen Veleradou:  
Lk 22, 54;  
63-71; 23,1 
Pilátem: 
Lk 23, 1-4; 
13; 23-24  

Pilát 
Velekněz 
Farizeové (2) 
Herodes 
Ježíš 

13 Sanhedrin – židovská 
velerada 

 

velké svícny 
 

 

červená  Všichni mu do toho vpadli: »Ty jsi 
tedy Boží Syn?« Odpověděl jim: »Vy 
správně říkáte, já jsem!« 
Lk 22, 70 

17. Ježíš umírá na 
kříži a modlí se 
za lidi 

Lk 23, 26-27;  
32-38;  
44-46; 50-56 

Ježíš 
vojáci (2) 
farizeové (2) 
muži (2) 
ženy (3) 
Maria, Jan 

14 hora Golgota 

 

kříž 

 

hnědá   dřevěný kříž na stojánku 
 
Ježíš řekl: »Otče, odpusť jim, 
vždyť nevědí, co činí.« 
Lk 23, 34a 

18. Nedělní setkání 
u prázdného 
hrobu 

Lk 24, 1-
9;12  

ženy (3) 
andělé (2) 

15 Ježíšův hrob 

 

odvalený kámen 

 

zelená nádoby na vonnou mast pro ženy 
můžete vyrobit z fimohmoty 

Muži jim řekli: »Proč hledáte 
živého mezi mrtvými? Není tady, 
byl vzkříšen. 
Lk 24, 5b-6a 
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19. Vzkříšený Ježíš 
se setkává  
s přáteli 

V zahradě 
Getsemansk
é 
Jan 20, 1; 
11-16 
 
Na cestě do 
Emauz 
Lk 24, 13-36 
 
U 
galilejského 
jezera 
Jan 21, 1-17 
 

Ježíš 
Marie Magdalena 
muži (2) 
11 apoštolů 
  

15 Ježíšův hrob 

 

odvalený kámen 

 

zelená 
modrá 

Ježíš jí řekl: »Marie!« Ona se k 
němu obrátila a zvolala 
hebrejsky: »Rabbuni!« - to 
znamená »Mistře«. 
Jan 20,16 
 
Petr mu odpověděl: »Pane, ty víš 
všechno - ty víš, že tě miluji!« Ježíš 
mu řekl: »Pas moje ovce!« 
Jan 21,17b 
 
Oni sami pak vypravovali, co se 
jim přihodilo na cestě. 
A jak ho poznali při lámání 
chleba.  
Lk 24, 35 

20. Ježíš odchází  
k Otci 

Sk 1, 2-4;  
8-12  

Ježíš 
11 apoštolů 

01 země Izrael 

 

Ukažte si na mapě Izraele 
místo, kde se nachází hora 
Tábor, kde je památka na 
Ježíšovo nanebevstoupení 

zelená    

21. Ježíšovi přátelé 
přijímají dar  
Ducha Svatého 

Sk 1, 13–14;  
2, 1–4; 5–12  

Maria 
11 apoštolů 

11 horní místnost 
v Jeruzalémě - večeřadlo 

 

plameny Ducha Svatého 
 

 

červená   červené svíčky 
 
Všichni byli naplněni Duchem 
svatým. 
Sk 2, 4a 
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22. Apoštolové 
pokračují v díle 
Pána Ježíše 

Sk 2, 36-39; 
41-42; 44-
47  

11 apoštolů 
muži (2) 
ženy (3) 
dítě (2) 

 01 země Izrael 
 

 

pracujte s mapou Izraele a 
ukažte si, kam apoštolové 
odcházeli hlásat Ježíšovo 
evangelium 

hnědá 
nebo 
zelená  

  

23. Šavel poznává 
Ježíše  
a přijímá křest 

Sk 9, 1–6;  
8–18 (mírně 
zkráceno) 

Pavel 
Ježíš 

07 řeka Jordán  

 

symboly křtu 

 

hnědá 
nebo 
zelená 

kůň (stačí obrázek) 

24. Jak mne Bůh 
obdaroval  
ve křtu 

Texty 
z obřadu 
křtu dítěte 
s 
komentářem 

fotografie ze křtu 
členů rodiny 

výroba vlastní kulisy kostela, 
kde jsem byl pokřtěn: stačí 
pohled na křtitelnici, oltář a 
ambon 

 modrá ze sady KBK:  
skleněná konvička, malý paškál, 
krabičky s olejem katechumenů a 
křižmem 
Z domácnosti: křestní svíčka dítěte, 
křestní košilka, malá skleněná miska 
jako křtitelnice (kompotová miska), 
zápalky  

25. Jak se 
setkáváme 
s Ježíšem ve mši 
svaté 

Vybrané 
texty 
z obřadu  
mše svaté  
s 
komentářem 

vlastnoručně 
vyrobené papírové 
figurky účastníků  
mše svaté v našem 
kostele 

11 horní místnost 
v Jeruzalémě - večeřadlo 

 

výroba vlastní kulisy kostela, 
kde slavíme mši svatou: stačí 
pohled na oltář a ambon 

červená dřevěná obětní miska, kalich, svícny 
s čajovými svíčkami, ubrus, dřevěný 
kříž na stojánku 

 
 


