
Novéna k Duchu svatému pro děti

Devět dní před slavností Seslání Ducha svatého začíná novéna – abychom se lépe 
připravili na nadcházející svátek. Toto je inspirace pro rodiny s menšími dětmi - 
vychází ze sedmi darů Ducha svatého. Přípravu novény zvládnou jistě i starší 
sourozenci:) 

Postup:
Každý den je rozdělen na tři části – příběh, modlitba a tvoření.
Příběh můžeme přečíst v dětské Bibli nebo ukázat obrázky a převyprávět vlastními 
slovy. Zakončíme jej krátkou modlitbou nebo písničkou. Pak následuje tvůrčí 
činnost - na každý den je uvedený popis toho, co s dětmi můžete vyrobit. Týká se to 
vždy daného příběhu a jedná se o jednoduché výtvory, ke kterým nepotřebujete žádné
složité pomůcky ani přípravu.
Je dobré si stanovit na každý den stejnou dobu, kdy se činnosti budete věnovat – 
např. po ranní modlitbě.
Vše co vyrobíte, si dávejte na jedno místo, ať to mají děti na očích a mohou se k 
tématu vracet.

1. DEN
Úvod – Duch svatý

• Přiměřeně věku dětem můžeme popovídat o Boží Trojici, jak bývá Duch svatý 
znázorňován, o znamení kříže…
Tipy na obrázky z knížek – Ježíšův křest (holubice).

• „Prosíme Tě Pane, abychom se dokázali zklidnit, soustředit a dokázali Ti 
naslouchat.“

• Jedním ze symbolů Ducha svatého je i holubice – a tu budeme dnes vyrábět.

Další tipy: Boží Trojici můžeme dětem přiblížit např. pomocí trojlístku, který spolu 
najdeme venku.

http://deti.vira.cz/clanky/D-Duch-svaty.html


2. DEN
Dar moudrosti – král Šalamoun

• Kdo je to král? Jak vypadá? Co by měl umět a jaký by měl být?
Příběh sporu dvou maminek o jedno dítě a jak to král Šalamoun vyřešil.

• „Prosíme Tě Pane o dar moudrosti, abychom dokázali poznávat pravdu tak jako
král Šalamoun.“

• Král mívá na hlavě korunu. A tu si dnes vyrobíme.

Další tipy: korunu pak můžeme dát na gumičku, nebo pokud je dostatečně dlouhá, tak
ji secvaknout, aby ji děti mohly nosit na hlavě.

3. DEN
Dar rozumu –Babylónská věž

• Proč chtěli lidé v Babylóně postavit tak vysokou věž? A co na to Pán Bůh? Dovedete 
si představit, že bychom si nerozuměli a každý bychom mluvili jiným jazykem?

• „V Babylóně u stavby věže mluvil každý jinou řečí a vůbec si vzájemně 
nerozuměli. Prosíme Tě Pane o dar rozumu, abychom byli pozorní a dokázali Ti 
naslouchat.“

• Dnes si vyrobíme věž.

Další tipy: můžeme stavět věž z kostek a vyzkoušet si, jak by se nám to 
dařilo, kdybychom si nerozuměli a každý by mluvil jinak.

http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/Babylonska-vez/
http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/Kral-Salamoun/


4.DEN
Dar rady – Jonáš

• Co měl Jonáš udělat a co se pak stalo? Kdo ho zachránil z vody?
• „Jonáš Tě nechtěl poslechnout a trvalo mu, než se rozhodl správně. Prosíme Tě 

Pane o dar rady, abychom se dokázali moudře rozhodovat.“
• Dnes si vyrobíme rybu a Jonáše v jejím břichu.

Další tipy: místo krabičky od sýru můžeme použít papírový talíř – vystřihneme pusu 
a výseč nalepíme jako ocas.
Zahrajte si na rybáře – uděláme si rybičky z kovových víček (nalepíme papír ve tvaru
ryby na víčko) a na klacík s provázkem připevníme magnet 

5. DEN
Dar síly –David a Goliáš

• Kdo byl velký a silný? Kdo byl malý, ale statečný? Proč se David nebál? A jak to celé
dopadlo?

• „Prosíme Tě Pane o dar síly, abychom měli odvahu a dokázali se postavit zlému 
tak, jak se David dokázal postavit Goliášovi.“

• Ukážeme dětem, jak vypadá prak. Dnes si vyrobíme také něco do ruky – nebude to 
zbraň, ale hra.

Další tipy: můžeme nechat děti poskládat nějaké předměty od největších po nejmenší 
nebo od nejlehčích po nejtěžší.

http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/David-a-Golias/
http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/Jonas/
http://www.the.tode.cz/wp-content/uploads/2015/05/04_jonas-e1432651447531.jpg


6. DEN
Dar umění (vědění, poznání) – Stvoření světa

• Příběh o stvoření světa – jak to postupně bylo? A co se dělo sedmý den?
• „Prosíme Tě Pane o dar poznání, aby nás stvořené věci vedly k poznání Tebe – 

jejich Stvořitele, a abychom se dokázali radovat z té krásy kolem nás.“
• Dnes budeme postupně vytvářet obraz, tak jak vznikal svět.

Další tipy: můžeme si donést různé rostliny a přírodniny z venku, ukázat si zvířátka, 
měsíc a hvězdy, vesmír… Můžeme si zazpívat ukazovací písničku .„Kdo stvořil“

7. DEN
Dar zbožnosti –modlitba Otče náš

• Co je to modlitba? Proč se modlíme? Můžeme probírat jednotlivé části modlitby:
– otec – kdo je to otec, matka
– království – král (příběh o Šalamounovi – viz. 2.den)
– nebe a země – příběh o stvoření světa (viz. 5. den)
– chleba – jak se vyrábí, co všechno je k tomu potřeba
– vina – co to je, co znamená odpustit

• „Prosíme Tě Pane o dar zbožnosti, abychom se modlili rádi, upřímně a s 
důvěrou.“

• Pán Bůh je náš Otec, který nás má rád. Vyrobíme si proto dnes srdíčko.

Další tipy: v případě, že máme více času, můžeme s dětmi upéct chleba nebo něco 
malého z jiného jednoduchého těsta.

http://svetylek.blog.cz/galerie/pisnicky-noty-akordy/ukazovacky/obrazek/75623246
http://deti.vira.cz/Bible-pro-deti/Novy-zakon/Modlitba-Pane/
http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/Na-pocatku/


8. DEN
Dar bázně Boží – Daniel ve lví jámě

• Proč byl Daniel se lvi? Jak to že ho nesežrali? Co jedí lvi?
• „Prosíme Tě Pane o dar bázně Boží, abychom si vážili víry a nebáli se ničeho 

kromě hříchu.“
• Dnes si vyrobíme lva.

Další tipy: místo krabičky od sýru můžeme použít papírový talíř. Oči a čumák nemusí
být namalovány pastelkou, ale můžeme místo toho nalepit barevný papír nebo třeba 
knoflíky.

9. DEN
Závěr –jak to bylo o letnicích

• Proč se apoštolové báli? A proč se pak už nebáli? Co se o Letnicích slavilo u židů a 
co slavíme teď my? Jakou podobu měl Duch svatý tentokrát?

• „Prosíme Tě Duchu svatý o Tvé dary, kterými nás posiluješ a osvěcuješ, 
abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.“

• Dnes si vyrobíme plamínky. A můžeme si je taky zkusit dát nad hlavu.

Další tipy: můžeme si popovídat o slavnosti Seslání Ducha svatého – jakou barvu 
bude mít ornát kněze a proč? S většími dětmi si můžeme popovídat o svátosti 
biřmování.
 

http://deti.vira.cz/kalendar/velikonoce/letnice-seslani-ducha-svateho/
http://deti.vira.cz/bible-pro-deti/Stary-zakon/Daniel/
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