NÁVRH SCÉNÁŘE NÁVŠTĚVY TŘÍ KRÁLŮ
1) Příchod – zpěv My tři králové…
2) Vedoucí pozdraví:
Dobrý den, dnes vás navštívili vzácní hosté – tři králové, sami se vám
představí:
(Děti postupně vystupují krok dopředu a říkají:)
Kašpar – moje jméno znamená „strážce pokladu“
Melichar – moje jméno znamená „král je světlo“
Baltazar – moje jméno znamená „ochraňuj můj život“
Nebo: Kašpar - nesu Vám cukr – bílé zlato (děti postupně předávají cukr …)
Melichar - nesu Vám kadidlo – když si ho dáte na rozpálenou plotýnku,
provoní vám celý byt
Baltazar - nesu Vám kalendář a dárek – pro potěšení, popř. leták)
Při předávání letáků můžete říct: „Zde se dovíte, na co je sbírka určená, popř. na
co konkrétně přispíváte."
Nebo: Přicházejí zdaleka a nesou vám tyto dary: kadidlo, cukříky, pozdravení
pokoje.
3) Pokud si budou lidé přát, napíší koledníci křídou na zárubně dveří počáteční
písmena požehnání domu: K + M + B + letopočet
Vedoucí u psaní může říkat: „Kristus mansionem benedikat. – Bůh (Kristus) ať
žehná tomuto domu.“

4) Vedoucí:
Jestli chcete, můžete i Vy přispět do charitní pokladničky na pomoc lidem
v nouzi.
(Po obdarování všichni poděkují.)
Vedoucí může říci:
Za všechny, komu tyto peníze ulehčí život, Vám moc děkujeme a do nového
roku přejeme vše dobré.
5) Všichni se rozloučí a odcházejí. Při odchodu mohou zpívat Dej Bůh štěstí…

Nabízíme pro inspiraci ještě několik veršovaných přání :

My jsme průvod od Tří králů, zdravíme Vás srdečně,
přejeme vám štěstí, zdraví, ať se daří výtečně.
Krále začnem představovat, nejstarší je Melichar,
nemůžem to protahovat, je už totiž velmi stár.
Král Kašpar je velký vládce, přichází dnes také k Vám,
jeho sídlo je až v dálce, chce jen říci: „Díky Vám!"
Třetí král je celý černý, Baltazar se jmenuje,
Pánu Bohu byl vždy věrný, úsměv Vám teď věnuje.
Řekneme to velmi zkrátka, jdeme prosit o Váš dar,
odměna je v nebi sladká, nelitujte korun pár.
Na charitu vybíráme, neprosíme za sebe,
je už na Vás, kolik dáte, pamatujte na nebe.
Chceme pěkně poděkovat, za dar Vaší štědrosti,
ať se pokoj u vás doma pro tento rok rozhostí.
**********
Jsme Tři králové od Východu s Betlémskou hvězdou v doprovodu.
Buďte na nás, prosím, milí a darujte nám v tuto chvíli
pár korunek do kasičky na charitu pro lidičky.
**********

Zdař vám Pán Bůh, milí páni,
štěstí, zdraví, požehnání,
všecko dobré ještě k tomu,
ať přebývá v tomto domu.

Pro inspiraci:
V den koledování budete potřebovat:
- průkazku a občanský průkaz (nemusíte je ukazovat všude- jen na požádání)
- zapečetěnou pokladničku
- požehnanou křídu
- kadidlová zrnka
- cukříky – dává se 1 ks, dle situace někdy i 2 ks
- kalendáříky - dává se 1 ks
- letáky - dává se 1 ks
- odvahu, úsměv, připravené a na koledování nažhavené Tři krále.
………………………………………………………………………………………

Držíme Vám palce a přejeme mnoho krásných zážitků.
Můžete si s sebou vzít i hudební nástroj jako je flétna, kytara...
Při koledování zkuste přidat pro každou rodinu optimismus, radost,
přání Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce.
Za Charitu vám moc děkujeme! 

Charita Opava, Tříkrálová sbírka

