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Hl. téma: Svadobná hostina 

Hl. myšlienka: Pán Boh sa o nás stará. 

„Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ 

Ježiš povedal tento príbeh preto, aby nám pomohol vidieť ako Boh miluje každého, a preto chce, aby 

sme sa k nemu modlili a išli za ním. Pretože jedného dňa bude takáto hostina aj v nebi a chce, aby 

sme tam boli všetci a oslavovali s ním.  

Všetci (dobrí aj zlí) – všetci sme povolaní, ale ak budeme mať dobré srdiečko, a konať dobré veci, 

môžeme byť prijatí medzi hostí až raz jedného dňa spolu s ním sa rovnako hostiť. Preto sa budeme tu 

na zemi lepšie modliť, a robiť dobré skutky,.... 

Charakteristickými znakmi hostiny sú jednota, priateľstvo a láska.  A preto je nemysliteľné a 

nepochopiteľné, ak niekto ide na hostinu bez lásky v srdci" 

1. Divadielko na úvod – vystrojíme svadobnú hostinu. 

- Pri vstupe ich víta kráľ (Martin) – koruna  kráľ obvod hlavy 55cm; koruna princ 59 cm obvod 

hlavy; varecha a jablko obaliť alobalom 

- Usadíme deti  

- Sviečka a modlitba  

- Privítanie deti a predstavenie im scény prostredníctvom otázok* 

Účinkujúci: 

Kráľ – Maťo 

Syn – Lukáš 

Nevesta – všetci (pozvaní – deti) = cirkev (spomenúť im) 

Priblíženie príbehu – čo sa odohralo v miestnosti  

Hudba, tanec, občerstvenie (hrozno, oplátky, a iné ... zdravé veci) 

*OTÁZKY: 

Deti kde sa nachádzame? 

Čo robievate na svadbách? 

Na oslavách ? 

Ako chodíte oblečení? 

Ako sa správate? 

Ste vždy pozvaní? 

Vždy sa účastníci svadby? 

Nosíte dary na svadbu? 

Čo všetko sa deje na svadbe? 

Kto už bol z vás na svadbe? 

Boli ste pozvaní, ako ste boli oblečení, kedy sa začalo jesť, piť,........ ? 

Prípadne iná slávnosť ako svadba, hody, dožinky,... ? 

Po týchto otázkach niektorí prídeme a urobíme „neporiadok“  (kričíme, a podobne, sadneme si medzi 

hostí, budeme vyrušovať) – nepekne oblečení – kráľ a Lukáš na nás poukážu, že sa toto nerobí a pod. 

Otázka na deti: Myslíte si deti, že by mali ostať alebo odísť von? A podobne  

- Potom sa s Dii prezlečieme za slušné a prídeme a budeme prijaté – chalani prostredníctvom 

toho poukážu, že je možné byť prijatý – dôraz na - HLAVNÁ MYŠLIENKA : málo je vyvolených; 

všetci sme pozvaní – koľko krát dostaneme pozvanie / a obálku neotvoríme – niečo v tom 

zmysle  

2. OBETNÝ DAR – vytvorenie si pozvánky koho chcem pozvať do Božieho kráľovstva (clipart 

invitations) 
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Obálka a v nej malé pozvánky 

Spoločná zábava – na konci 

Hudba: 

Zohnať ľudí, čo vedia hrať na hudobný nástroj. 

Tanec: - v rámci spoločnej zábavy 

3. Aktivita:                                                                                                                                                                                        

Hra: cesta do Nazarethu – stoličkový tanec (na svadbách) – na koniec, keď ostane čas 

Rekvizity: hrozno, miska, oblátky, kahance, stojany na kahance, balóny, koruny, plachty biele, stuha 

na stôl - organza, oblečenie, obálka, pozvánky, ozdoby na stôl svadobný a iné, muzika - ľudovky, 

repráky, ozvučenie, fanfáry... 
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