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Milí přátelé v katechetické službě, rodiče, prarodiče…
Pro školní rok 2016/17 Vám opět předkládáme jako pomůcku k Vaší katechetické práci 

s dětmi tuto praktickou příručku ke knížečce se sadou samolepek, které budou děti dostá-
vat v průběhu školního roku. Také letos pokračujeme v řadě nedělních evangelií.

Možná už máte ve farnosti vlastní osvědčený způsob práce s malými dětmi předškolního 
a mladšího školního věku. Samolepky při ní můžete využít mnoha způsoby. Ti nejmenší 
si je jenom vlepí do knížečky a vymalují obrázek. Předškoláci se zvládnou naučit zpaměti 
dvojveršík. V některých farnostech se rozběhly soutěže, například ohledně pěkně vede-
ného sešitku nebo také z nově nabytých vědomostí. Příběhy z příručky mohou být využity 
jako základ pro katechezi dětí, pro kázání při tzv. dětské mši svaté nebo také v rodině, kdy 
mohou sloužit jako inspirace pro společné nedělní odpoledne.

Každý příběh vychází z textu evangelia. Na začátku je vždy připomenuta hlavní myšlenka 
z evangelia a dále aktualizována do nějaké události, která se běžně vyskytuje ve světě dětí. 
V textu je formou teček ponechán prostor pro přemýšlení dětí, aby postupně samy odkrý-
valy řešení problému odpovídající Ježíšovým slovům. Nabízená aktivita má děti pobídnout 
k aktivnímu přístupu k vybrané myšlence z evangelia.

Přejeme Vám, aby se i touto cestou Boží slovo šířilo mezi všemi generacemi věřících 
a nebylo omezováno našimi nedokonalostmi. Ať Pán žehná Vaší práci i těm, které Vám 
skrze ni svěřuje.

V Olomouci 18. dubna 2016

Pracovníci Centra pro katechezi v Olomouci
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ZÁ
ŘÍRozhodnutí pro Ježíše

Prázdniny byly moc krásné, určitě si o nich budete ještě dlouho vyprávět. Dnes jsme tu 
u Pána Ježíše společně, začalo totiž září, nový školní rok. Září je takový zvláštní měsíc, 
všechno se v něm mění – barvy, vůně i to, co každý den děláme. Září je tu proto, abychom 
se začali něco nového učit. Se starými i novými kamarády, někdy s novými učiteli nebo 
dokonce s novým panem farářem či katechetkou. Co je nového u vás? (…)

Pavlík se na pondělí pátého září už dlouho připravoval. Šel totiž poprvé do školy. A cítil 
se velice důležitě. Už byli s maminkou koupit přezůvky, pouzdro s tužkami, perem a pastel-
kami. Víš, co všechno takový školák potřebuje? (…) Dědeček s babičkou se nemohli dočkat, 
až se jim vnouček přijde první školní den ukázat. „Teď už jsi opravdový školák,“ nasadil děda 
Pavlíkovi na hlavu kšiltovku, kterou mu koupil. Malý bráška Jeník si tajně zkusil navléknout 
batůžek na záda, ale málo platné, školáka to z něj neudělalo. Ještě si bude muset dva roky 
počkat. Stejně ho škola moc nezajímala, těšil se do školky na kamarády, se kterými se celé 
prázdniny neviděl. Hlavně když mu Pavlík přenechá oblíbenou autodráhu a Jeník ji bude 
mít konečně pro sebe. Však to nebylo nijak jednoduché Pavlíka přemluvit. „Ta je moje, 

budu si s ní hrát vždycky, hned jak přijdu ze školy, Jenda tak akorát všech-
no pokazí,“ vzdoroval Pavlík mamince. „No samozřejmě, že je tvoje, 

dostal jsi ji přece od nás k narozeninám,“ odpověděla maminka. „Ale 
ze školy budeš mít každý den nějaký úkol. Taky ti něco zabere cvičení 
na flétničku, a jestli chceš chodit i do sportovní přípravky, moc času 
ti na hraní nezůstane. Když bráškovi pomůžeš, ta jeho nešikovnost ho 

brzy přejde a můžete stavět spolu,“ usmála se maminka. Co děláš ty, 
když přijdeš ze školy nebo ze školky domů? (…) Pavlíkovi se ve škole 
líbilo čím dál víc. Každý den objevoval nové věci, měl nové kama-
rády a rozhodl se, že se bude učit na samé jedničky. Vždycky vpod-
večer si chvíli s Jeníkem stavěli, ale pořádně se ke stavebnici dostal 
až o víkendu. Z Jeníka se pomalu stával dobrý pomocník a Pavlík mu 

postupně přenechával víc a víc stavebních dílů. Rozhodl se totiž, že až 
bude velký, bude stavět opravdovou dráhu. Co ty chceš dělat, až budeš 

velký? (...)
Dnes jsme slyšeli v evangeliu od Pána Ježíše, že je důležité správ-

ně se rozhodnout. Kdo se rozhodne být jeho kamarádem, udělá si 
pro něho každý den chvilku čas a bude také poslouchat, co Pán Ježíš 

říká. Možná, že pak vynechá něco z toho, čím se bavil předtím. Přátel-
ství s Ježíšem určitě stojí za trochu námahy. Už ses někdy pro něco rozhodl? A dodržel jsi 
to? (…) Co můžeš udělat, aby Pán Ježíš viděl, že ho máš rád? (…)

Aktivita: Zkus dnes vymyslet nějaké maličké rozhodnutí, které se pokusíš kvůli Pánu Ježíši 
dodržovat. Třeba můžeš pravidelně pomáhat doma nebo ve třídě, nebo se naučíš něco 
potřebného, co ti zatím moc nejde. Poraď se o tom s někým v rodině.

Ježíši, ty mě máš rád, proto tě chci poslouchat  
a snažit se každý den, ať jsi se mnou spokojen.

23. neděle v mezidobí Lk 14,25–33
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Ovce, peníz a zatoulaný syn

Hádej, co dnes mají společného tři slova – ovečka, peníz a zatoulaný 
kluk? (…) Podle dnešního evangelia se všichni tři ocitli na špatném mís-
tě – nebyli tam, kde měli být. Ovečka se někam zatoulala od ostatních, 
peníz spadl a kamsi se zakutálel. A mladý muž odešel z domu od svého 
tatínka a vůbec mu neřekl, kam jde a kdy se vrátí. Všichni tři někomu 

chyběli. Komu chyběla ovečka? A proč? (…) Komu chyběl peníz? (…) Chy-
běl někomu ten namyšlený kluk? (…) Poslechni si, co o tom říká Pán Ježíš: 

Lk 15,11–24. Tak už jsi poznal, komu chyběl? (…) Tatínek ho měl pořád 
rád, i když ho synek trápil svou neposlušností. Dokázal mu jeho zlobení 
odpustit a na všechno zapomenout, hned jak uviděl, že se vrací domů. 

Ten kluk ale vypadal. Už z dálky bylo vidět, že je pořádně vytrestaný. Co se 
mu vlastně stalo? (…) A co myslíš, že dělala ovečka, když zjistila, že je sama. (…) Hrozilo jí 

venku nějaké nebezpečí? Co se jí mohlo stát? (…) A čím se může taková ovečka bránit? (…) 
Sama je úplně bezmocná. Ovčák to dobře ví, a proto moc spěchal, aby ji našel. Nejlíp na 
tom byl ten peníz. Odkutálel se do skuliny a byl tiše. Ale kuchařka ho moc potřebovala na 
nákup, a tak ho usilovně hledala, až ho našla a pečlivě uschovala.

Ovečka, peníz a zatoulaný syn mají ještě jednu věc společnou. Velikánskou radost, kte-
rou dostali všichni, kdo je hledali a našli. O tu radost se pak podělili se svými sousedy 
a kamarády, pozvali je na oslavu. Pán Ježíš vyprávěl tyto tři příběhy, aby lidem vysvětlil, jaké 
vlastnosti má Bůh, náš Otec v nebi: je spravedlivý, odpouští nám chyby, hledá a volá nás, 
abychom někam nezapadli a neublížili si. A když se někdo zatoulá daleko od něj, přestane 
třeba chodit do kostela a modlit se, že ho Bůh stejně každý den vyhlíží, chodí mu naproti 
a těší se na okamžik, kdy se zase spolu potkají a oslaví to.

Něco podobného se stalo malému Karlíkovi. Chodil celé odpoledne uplakaný po sídlišti 
a volal svoji andulku Kori. Ráno špatně zavřel klec, a když se odpoledne vrátil domů, létaly 
ostatní vyplašené andulky po bytě. „Jedna mi ulétla dveřmi ven, jak jsem k vám přicháze-
la,“ omlouvala se s lítostí babička. Jenže právě Kori uměla dokonce říct: „Dobrý den, Kájo.“ 
Co všechno se jí může venku stát? (…) Na borovicích hnízdí sovy, sem tam proletí poštolka, 
důvěřivá andulka je i pro kočku nebo pejska vítanou pochoutkou. Zbylé andulky se ochotně 
snesly na misku se žrádlem a Karlík je přesunul do klece. Venku se do hledání přidali skoro 
všichni kluci, ale křičeli tak, že vyděsili spoustu dalších zvířátek. Nakonec vyplašená Kori 
vylétla z křoví a sedla si na okenní parapet. Kluci na pokyn zmlkli a Kája se k ní potichoučku 
blížil. „To jsem já, Kája, neboj se.“ „Dobrý den, Kájo,“ zavrnělo to v andulce a nechala se 
chytit. Největší radost hned po Kájovi měla babička. Všem klukům šla koupit nanuky na 
oslavu a jako poděkování za pomoc.

Aktivita: Co děláš, když najdeš něco, co jsi dlouho hledal? Co to bylo? Nakresli. My se radu-
jeme z věcí, ale Pán Ježíš se raduje z lidí. Umíš odpustit, když někdo udělá hloupost nebo 
ti ublíží? Vždy se o tom poraď s dospělým, kterému důvěřuješ.

Nemám, Pane, ani zdání, co tě stojí namáhání, 
volání a starostí, než mohu žít v radosti.

24. neděle v mezidobí Lk 15,1–32

ZÁŘÍ
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Hledejte si přátele

Dnes si budeme povídat o tom, jak je důležité mít dobré kamarády. Máš nějakého kamará-
da? (…) Byl jsi už u něj doma? (…) Znáš někoho, kdo kamarády nemá? (…) Takovým dětem 
je určitě smutno, že?

Malý Kryštůfek skoro žádné kamarády neměl. Byl pořád doma nebo s rodiči a nevěděl, 
co má klukům říct, když se ho na něco ptali. Začali se mu posmívat, že je nemluvně, a pak 
si ho přestali všímat. Doma měl spoustu hraček, a tak si hrál sám. Když si chtěl popovídat, 
chodil za babičkou nebo dědečkem. Pořád se jich ptal, jestli už bude září; to bude mít totiž 
narozeniny. A protože v září má i svátek – jmeniny –, dostal pokaždé obrovský balíček se 
spoustou dobrot. Tak tomu bylo i letos, když slavil své sedmé narozeniny. Ještě než přišla 
maminka z práce, aby udělala slavnostní večeři, už rozbalil na stůl všech-
ny dobroty, které dostal. Co myslíš, že tam bylo? (…) Říkal si: „Když to 
všechno sním hned, nebudu mít celý rok zase skoro nic. Jak to mám 
udělat, abych měl něco dobrého častěji?“ Co bys mu poradil? (…)

Kryštůfek už chodil čtrnáct dní do školy. Seděl v lavici s Andulkou. 
Ta byla moc hodná. Ráno se na něho pokaždé usmála a včera mu 
půjčila dvě pastelky, protože jemu se zalomily. Kryštůfek se rozhodl, 
že jí řekne o svých narozeninách a dá jí celou oříškovou čokoládu. 
Voňavé ovocné bonbony přinese Matesovi, kterého zná ze škol-
ky. A Klárku s dvojčetem Tomem pozve domů na narozeninový 
dort. Je s nimi legrace. Pro jistotu vzal do batohu ještě čokoládo-
vé oříšky. Byl moc rád, že to udělal, protože paní učitelka vybídla 
celou třídu, aby mu popřáli k narozeninám. A tak mohl každému 
nabídnout alespoň oříšek. Ze všeho nejlepší bylo, že ho po těchto 
narozeninách nebolelo bříško. Za měsíc ho pozvala Andulka na svoji 
oslavu. Mates přinesl v prosinci křupavé tyčinky. A všichni se těšili na 
jaro, protože dvojčata pozvala skoro celou třídu na slavnost na jejich zahrádku. Tak se měl 
Kryštůfek najednou pořád nač těšit. Ale kromě bonbonů měl po celý rok zajištěno ještě 
něco lepšího. Víš, co to bylo? (…)

I Pán Ježíš dnes říkal svým učedníkům, že je moc důležité, aby si člověk našel dobré 
kamarády. Aby nebyl sám. Aby se měl na koho spolehnout. Aby mohl požádat o pomoc, 
kdyby něco potřeboval. Ale také ty musíš pro dobré přátelství něco udělat. Nikdy nelhat, 
chránit kamaráda, mít pro něho čas a dobrou náladu, nezapomínat na něho, když ho něco 
trápí. To znamená být mu věrný.

Aktivita: Vzpomeň si dnes na každého svého kamaráda i na sourozence a za každého Pánu 
Bohu poděkuj. A protože tvým nejlepším kamarádem by se chtěl stát i Pán Ježíš, udělej 
mu něco jen tak pro radost – třeba něco nakresli, vystřihni, nalep.

Na světě je vesele, když máš dobré přátele. 
Pomohou a poradí, námaha jim nevadí.

25. neděle v mezidobí Lk 16,1–13

ZÁ
ŘÍ
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Rozděl se

Víš, co znamená, že je někdo umíněný? (…) „Budu si dělat, co já chci,“ dupala vztekle Darin-
ka a snažila se kolem sebe shodit co nejvíc věcí na zem. Byly s maminkou v obchodě a uvi-
děla v regále moc pěknou panenku. „Ne, nebudeme ji kupovat!“ řekla maminka, protože 
doma už byla spousta panenek. „Ledaže bys odpoledne zanesla některou z těch, co máš 
doma, té nemocné holčičce odnaproti. Vzpomínáš, jak plakala u pana doktora?“ Ale Dar-
ča nechtěla ani slyšet. Nebude se s nikým o nic dělit! A dostala pořádnou zlost, že novou 
panenku nedostane. Proč musí poslouchat maminku a nemůže mít, co chce? (…) Nemocná 
holčička ležela v křesílku u domovních dveří a hrála si s ušmudlanou 
panenkou, které chyběly vlasy a jedna nožička. Zamračená Darča na ni 
vyplázla jazyk, když šly kolem. To kvůli ní jí maminka hračku nekoupila. 
Měla pravdu? (…)

Když přišly domů, maminka beze slova posbírala a uklidila nahoru 
do skříně většinu panenek. Nechala Darince na hraní jen dvě nejstarší 
a nejobyčejnější. To bylo tolik křiku a vztekání, že přišel i tatínek zjis-
tit, co se stalo. Co myslíš, že udělal? (…) Nechal své trucovité dcerce 
panenku jen jednu. Řekl, že jí to úplně stačí. Darča se dál mračila na 
nemocnou holčičku, kdykoliv šli kolem ní. Ale pak jednoho dne bylo 
křesílko prázdné. Bylo prázdné i další den, pak úplně zmizelo. Za něja-
ký čas to Darince nedalo a zeptala se maminky. „Kde je ta holčička, 
co tu vždycky ležela?“ „Odvezli ji do nemocnice,“ odpověděla mamin-
ka. „A vrátí se?“ „Už asi ne,“ povzdechla si maminka. Darča se dál neptala 
a maminka taky nic neříkala. Když přišly domů, povídá najednou Darinka: 
„Já bych jí tedy nějakou panenku dala.“ „To jsi hodná,“ usmála se na ni 
maminka, „ale už ji asi neuvidíš, teď už tvoji panenku nepotřebuje.“ „Já jí 
ale chci něco dát,“ začínala se Darča zase mračit. „Pomáhat se má hned, když to někdo 
potřebuje, teď už je pozdě,“ ozval se tatínek. Darinka se rozplakala. Bylo jí všeho moc líto – 
toho, že pokazila sobě i mamince a tatínkovi tolik dnů svým trucováním, toho, že (…) A když 
večer v postýlce držela pevně svoji panenku, umínila si, že nechce být lakomá. Protože 
lakomým lidem je nakonec moc smutno.

Boháč v dnešním příběhu Pána Ježíše také nestihl dát zavčas věci do pořádku. Pamatu-
ješ si, co se mu stalo? (…)

Aktivita: Prohlédni si svoje hračky a vyber nějakou nepoškozenou, se kterou si už tak často 
nehraješ. Víš o někom, komu by se líbila, komu by udělala radost? Poraď se s maminkou 
nebo s paní katechetkou, možná budou vědět, kam se posílají hračky.

Nemusíš hned všechno mít? Dokážeš se rozdělit? 
Pán Bůh řekne: „To je jiná, ty jsi dneska prostě prima.“

26. neděle v mezidobí Lk 16,19–31

ZÁŘÍ
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Víra roste

Zažil jsi nějakou veselou příhodu? (…) Co myslíš, vyprávěl někdy Pán Ježíš svým učedníkům 
vtipy? (…) Zrovna dneska bylo jeho povídání docela veselé. Mluvil o velkém stromu, který 
se sám vytrhne ze země i s kořeny a letí vzduchem až do moře. A tam se zasadí. Zkus si 
představit, jak ti takový velký strom prosviští nad hlavou. A to není žádná bouřka ani vítr. 
Asi bys pěkně vykulil oči. Zkus to. (…) Ježíšovi učedníci taky tak kulili oči, všichni zároveň. 
Protože to vůbec nebyl vtip. Pán Ježíš jim totiž úplně vážně vysvětloval, jakou moc a sílu 
má člověk, který věří, nebojí se a nepochybuje. Takový člověk dokáže i věci, které jsou pro 
ostatní úplně nemožné. To se ví, že učedníci takovou víru moc chtěli. Hned Pána Ježíše 
prosili, aby jim ji dal. Poslouchal jsi dnes evangelium dobře? Dal jim ji, nebo ne? (…) Nedal, 
protože svou víru si musí každý vypěstovat sám a starat se o ni, aby mu vyrostla a nezanikla.

Víra je napřed úplně maličká. Třeba jako narozené děťátko. Musí každý den o kousíček 
vyrůst, ale to nejde samo. O děťátko je potřeba se každý den starat. Když špatně jí a neros-
te, většinou onemocní. Víš, jak jsi byl velký, když ses narodil? (…) Kolik měříš teď? (…) Už jsi 
tedy hodně vyrostl. Ale ještě ti hodně chybí, abys byl tak velký jako maminka nebo tatínek. 
Musíš ovšem nejen jíst, ale také běhat, pohybovat se, zavčas chodit spát, vyhýbat se nebez-
pečí a úrazům, vhodně se oblékat. Ještě spoustu jiných věcí děláme, abychom byli zdraví. 
Co třeba děláš ty? (…). Až budeš dospělý, budeš mít i sílu. 

A podobně je to s vírou. Když jsi byl malinký, věřil jsi jenom mamince. Potom ses začal 
usmívat na další lidi, důvěřovat jim, třeba (…) Později jsi zjistil, že existuje Bůh, který nám 
všechno to pěkné kolem nás daroval. Že mu dospělí lidé věří a že s ním chtějí kamarádit, 
i když ho nevidí. Dnes ti Pán Ježíš říká, že když mu budeš věřit, pomůže ti uskutečnit všech-
ny tvé dobré plány, i ty největší. Co bys chtěl dobrého dělat, 
až budeš velký? (…) A víš, čím se každý den staráš o svou 
víru? (…)

Tom odmalička věřil, že bude stejně dobrý fotbalista jako 
taťka. A opravdu, dnes se o něho kluby perou. Janina věřila, 
že bude hrát na klavír stejně krásně jako pianistka, kterou 
viděla kdysi dávno v televizi. Dnes si ji učitelé nemohou 
vynachválit a vyhrává všechny hudební soutěže. A Dušan 
věřil, že jednou bude vařit stejně dobré ovocné knedlíky 
jako babička, a dnes dělá radost spoustě lidí, kterým rozváží 
své výborné obědy.

Aktivita: Pán Ježíš ti věří, že vyrosteš. A chce ti při tom pomá-
hat. Nakresli, co bys jednou chtěl s jeho pomocí dokázat. 
Nezapomeň, že něco dobrého můžeš dokázat už dnes. 
Podívej se, jak kyne mamince těsto v míse. Způsobilo to 
pár kousků kvasnic. Každá, i maličká dobrá věc, kterou 
uděláš, zvětšuje víru.

Kde vzít víru, chceš se ptát? Musíš o ni bojovat. 
Věř Ježíši, je to prosté, víra potom sama roste.

27. neděle v mezidobí Lk 17,5–10

ŘÍ
JE
N
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Víra a vděčnost

Určitě jsi už byl nemocný. Co ti bylo? (…) Někdo dokonce musel i do nemocnice. Kolem jsou 
lékaři v bílých pláštích a sestřičky, které pořád někam spěchají a něco nosí. Co tam všechno 
s nemocným človíčkem dělají? (…)

Malý Petřík taky musel do nemocnice. Na kůži se mu objevila ošklivá vyrážka, která svě-
dila a pálila a ne a ne se zlepšit. Nepomohly žádné masti ani kapky, ani tabletky na alergii. 
Ani maminka s ním nesměla na infekčním oddělení zůstat. Dokonce za ním ani nesměl 
nikdo přijít na návštěvu. Nesměl si vzít ani svého skřítka Zíváčka, se kterým chodil spát. 
Musel by ho pak nechat v nemocnici a už by ho nikdy neuviděl. Víš, proč byli v nemocnici 
tak přísní? (…) Petřík byl tak unavený, že ani moc neplakal. Vždyť pan doktor mu slíbil, že 
určitě bude brzy zase zdravý a bude moci domů.  Na oddělení bylo plno dětí. Infekce se 
už hodně rozšířila. Malé děti plakaly, ti starší, hlavně ti, co se už uzdravovali, docela zlobili 
a neposlouchali příkazy sestřičky. Petřík si umínil, že udělá všechno, co mu pan doktor 
řekne, aby byl brzy zdravý. Trpělivě vydržel všechna vyšetření. A večer si vzpomněl, že ho 
maminka učila poděkovat Pánu Ježíši za celý den. Poděkoval tedy potichoučku za to, že je 
určitě o kousíček zdravější. Poděkoval za lékaře a sestřičky, kteří měli ten den 
službu. Ale nejvíc za svoji hodnou maminku a tatínka. Dokonce poděko-
val i za svoje tři mladší sestřičky, přece jen mu jejich štěbetání chybělo. 
Za co ty můžeš Pánu Bohu poděkovat? (…)

Když si pro zdravého Petříka přijel tatínek, aby ho odvezl domů, byl 
na svého synka hrdý. Pan doktor ho velice chválil a sestřička se na něho 
hezky usmívala. A tak jim oba upřímně a srdečně poděkovali.

V době, kdy žil Pán Ježíš, ale žádné nemocnice nebyly. Lidé, co měli 
nakažlivou nemoc, třeba ošklivé malomocenství, byli vyhnáni pryč 
za město mezi ostatní nemocné a nikdo se o ně nestaral. Když šli pro-
sit o vodu a jídlo, museli zvonit zvonečkem, aby se jim zdraví lidé mohli 
vyhnout. Málokdo z nich se sám uzdravil, většinou se nemoc zhoršovala. 
Právě takovou skupinku potkal Pán Ježíš. Vzpomínáš, že jsme si minulou 
neděli povídali o tom, co dokáže víra? (…) Všech deset nemocných uvěřilo 
slovům Pána Ježíše a poslechli ho. Pro tuto víru jejich nemoc ihned zmi-
zela a byli zdraví. Žádný lékař by nedokázal to, co dokáže víra v Ježíšovo 
slovo. A vzpomínáš, že víra musí růst a že se o ni musíme starat? (…) To 
udělal jenom jeden z nich. Vrátil se a poděkoval, klaněl se Ježíši a chválil 
Boha. Tak je to správně.

Aktivita: Malomocenství se odborně nazývá „lepra“. Dnes na ni existují léky, ale chudí lidé 
třeba v Africe nebo v Indii na léčení nemají peníze. I v naší zemi jim můžeme pomoci, 
když pošleme peníze lékařům, kteří tam léčí. Třeba přes organizaci Likvidace lepry. Ty se 
za ně v tomto týdnu pomodli. Také za nemocné děti, které znáš.

Nemoc je moc ošklivá, nikdo s ní rád nebývá. 
Děkuj a věř Ježíši, on ti zdraví uspíší. 

28. neděle v mezidobí Lk 17,11–19

ŘÍJEN
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Vytrvalost

Pamatuješ si minulý příběh? O čem byl? (…) Taky 
jsme si v něm řekli, že Petřík poděkoval za svoje zdra-
ví i v těch dnech, kdy byl nemocný. Vydržel se modlit, 
byl vytrvalý.

Umíš plést copánek? (…) Potřebuješ k tomu tři 
pramínky vlasů. Ale co kdybys chtěl uplést pevné 
lano? Stačily by ti tři provázky? (…) No, lanko už by 
to bylo, ale těžký náklad by neuneslo. Teprve když 
spleteš hodně provázků dohromady, tak máš jisto-
tu, že lano něco udrží. Třeba utáhne i auto. Tak je 
to i s modlitbou; musí jich být hodně a pak se z tvojí víry 
stává pevné lano. Už se nepřetrhne při nějakém drobném 
karambolu.

V jedné vesnici bydlel starý zamračený muž. Neměl rád lidi, 
s nikým se nebavil. Jednou za týden si šel nakoupit a po zbytek času pracoval ve své zahra-
dě. Ta byla opravdu krásná. Ke konci léta zářila všemi barvami sklízeného ovoce a zeleni-
ny. Co tam všechno mohl mít? (…) Vedle v domě bydlela maminka se třemi dětmi, které 
často stály u plotu a prostrkovaly nosíky přes laťky. Na jejich zahrádce skoro nic nerostlo. 
Maminka chodila do práce a nestačila se o zahradu starat. Dědečka už neměli a tatínek 
s nimi nebydlel. Jednou to malý Toník nevydržel, protáhl plotem ruku, když šel soused 
kolem. „Prosím, dal byste mi hrušku?“ Soused se zaškaredil. Děti taky neměl rád. Otočil 
se na patě a šel pryč. Ale Toník měl na hrušku obrovskou chuť. Vydržel stát u plotu celé 
hodiny a pozoroval muže při práci. Soused to věděl, ale mlčel. Druhý den si Toník zase 
dodal odvahu. S nosíkem v plotě zavolal na muže: „Dobrý den. Prosím pěkně, dal byste mi 
hrušku?“ „Neotravuj a běž domů,“ zavrčel muž a otočil se s košíkem hrušek tak rychle, že 
mu pár popadalo do trávy. Toník si chtěl nějakou popostrčit klacíkem k sobě. Ale uviděla 
ho Hanka, jeho starší sestřička, a zakázala mu to. Přece nebude krást. Toník spolkl slzičky 
a šel domů. Ale odpoledne už zase vytrvale stál u plotu. Soused si něco brblal, když ho zase 
uslyšel poprosit, a víc si Toníka nevšímal. Toník nic neříkal, jen ho vytrvale pozoroval. A pak 
se to stalo. Když šel soused s plnými košíky kolem plotu s Toníkem, vzal horní hrušku a strčil 
ji Toníkovi až k nosu. „Na!“ „Jé, děkuju,“ vydechl Toník, popadl hrušku a utíkal s ní domů, 
aby si to soused nerozmyslel. Ten stál a díval se za ním. Pak vzal košík natrhaných hrušek 
a postavil ho ke dveřím domku, kde Toník bydlel.

Pán Ježíš vyprávěl podobný příběh. O jedné vytrvalé chudé ženě, která se také nevzdá-
vala kvůli tomu, že něco nejde hned nebo je to těžké. Vyprávěl ho proto, abychom byli 
trpěliví, když nám o něco jde. Abychom se nevztekali, ale vydrželi čekat. Abychom měli 
trpělivost i při modlitbě a pomaličku přidávali jednu k druhé, když prosíme za dobrou věc.

Aktivita: Nakresli věc, kterou sis moc přál a kterou už máš doma. Poděkuj Pánu Bohu za 
člověka, který ti ji dal. Můžeš se za něj také pomodlit Otče náš.

Bůh vidí do srdce lidí a žádného neošidí. 
Když jsem věrný, vytrvalý, také pro mne dárek balí.

29. neděle v mezidobí Lk 18,1–8

ŘÍ
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Já, já, já

Taky máte ve třídě takového chytrolínka, co se se vším chlubí, na všechno má odpověď, 
všechno ví a umí nejlépe, co se vytahuje, že jeho tatínek všecko zařídí, co nosí jen moderní 
trička a drahé botasky a moc se s ostatními nebaví? Dokonce se tváří, že ho nikdo ani moc 
nezajímá? (…) Možná ho i paní učitelka dává druhým za vzor, protože má krásně obalené 
sešity, vzorné úkoly a velikou krabici do špičky ořezaných pastelek. Ale něco s ním v pořád-
ku není. A možná je ve vaší třídě i takový drobný, nenápadný Filípek. Trička i kalhoty má 
po starším bráškovi, pastelky se mu občas v batůžku vysypou a zalomí, domácí úkol mívá 
i přeškrtnutý, protože ho psal podruhé, aby byl správně. Paní učitelka už si zvyká na jeho 
omluvy typu „jejda, paní učitelko, já to hned napravím“, i na jeho úsměv a rychlé nožky, 
kterými kmitá, aby dal věci do pořádku. Nepokazí žádnou legraci. Jako první si všimne, 
když někdo kolem něco potřebuje, a snaží se mu pomoci. Znáš někoho takového u vás? (…)

Hned na začátku roku se stala nepříjemná věc. Ten chytrolínek totiž nechtěl s nikým 
sedět. Nechtěl sedět v lavici s holkou. Nechtěl sedět s Filípkem, protože se bál, že mu 
ušmudlá sešit. Nechtěl sedět s nikým, kdo měl obyčejné oblečení nebo nechodil hrát tenis. 
Nechtěl sedět vzadu, protože by prý přes ostatní neviděl, nechtěl sedět ani vpředu, protože 
by nemohl ostatní kontrolovat, co dělají.

Ale to už paní učitelku rozzlobilo. „Budeš sedět tam, kde ti určím.“ Posadila si ho přímo 
ke stolečku a každý měsíc k němu dala někoho jiného. Víš, kdo se přihlásil jako první, že 
si vedle něj sedne? (…) Filípek. S šibalským úsměvem při tom řekl paní učitelce, že prý to 
budou mít alespoň oba rychle za sebou. Myslíš, že tento rok chytrolínovi pomůže, aby se 
změnil? (…)

Pán Ježíš v dnešním podobenství – to je příběh, který si vymyslel pro posluchače – 
vyprávěl o dvou mužích. Ten první si připadal nejdůležitější na světě a při své modlitbě 

vypočítával všechny správné věci, které udělal, aby se pochlubil. Byl 
tak spokojený sám se sebou, že ani nikoho jiného nepotřeboval. Ten 

druhý věděl, že každý den udělal nějakou chybu nebo hloupost, 
a moc ho to mrzelo. Ani se neodvážil Pána Boha o něco prosit. 
A Pán Ježíš všem vysvětlil, že vstup do nebe je tak nízký, že jím 
projde jenom ten, kdo se nevytahuje a nenaparuje. A že Bůh slyší 

jen modlitby toho, kdo ví, že druzí lidé jsou stejně důležití jako on. 
Že je důležité vážit si všeho, co máme a umíme, ale že Bůh má rád 

i ostatní stejně jako mě, i když žijí jinak než já.

Aktivita: Vezmi si dva nafukovací balónky. Co se stane, když budeš ten prv-
ní víc a víc nafukovat? Ten druhý nafoukni jen normálně a pak ho pusť 
z ruky směrem ke kamarádovi. Určitě se při jeho chytání docela nasmějete. 
Ten první nafoukanec buď po čase splaskne sám nebo praskne. Kterému 
balonku se chceš podobat?

Komu nosík vzhůru trčí, tomu do něj deštík crčí. 
Vyžeň rychle pýchu z hlavy, kamarád pak budeš pravý.

30. neděle v mezidobí Lk 18,9–14

ŘÍJEN
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Už budu lepší

Líbí se ti tvoje jméno? (…) Valča seděla na stromě a trucovala. „Takové hloupé jméno mi 
naši dali,“ říkala si. Kluci se jí dnes posmívali, křičeli na ni: „Valéééériéé,“ a schválně to nata-
hovali. Měli na ni zlost, protože Valča chodila žalovat, když něco prováděli. Po stromech 
uměla Valča šplhat jako veverka. Občas se schovala v koruně některého stromu, vyslechla 
si, na čem se děti domlouvají, a pak to šla schválně někomu prozradit. Jenže s ní pak nikdo 
nekamarádil. Proč myslíš, že neměla kamarády? (…) „Valérie, pojď domů“, ozval se z okna 
maminčin hlas. Valča nic. „Valčinko, slez dolů,“ to dědeček vždycky přesně věděl, na který 
strom se má podívat. Jak to jen mohl poznat, kde zrovna Valča sedí? Valča se zamračeně 
loudala ke dveřím. Před domem stálo naleštěné auto a z okna zaslechla cizí hlas. „Dobrý 
den,“ zabrumlala ve dveřích a prohlížela si mladou ženu s nějakou složkou v ruce. „Valérie, 
vyhrálas ve výtvarné soutěži zájezd pro tři osoby k moři. Maminka souhlasí, ale protože 
nemáš sourozence, můžeš si s sebou vzít nějakou dobrou kamarádku. Já to už s jejími rodiči 
vyřídím.“ Co teď? Koho má Valča pozvat, když se na ni děti zlobí? Sama nikam jet nechtě-
la. Co bys udělal? (…) Valča si vzpomněla na Báru, se kterou 
se kamarádila nejdéle. Upekly s maminkou krásný dort a šla 
s ním k Báře. Dort byl moc hezký a voněl a nabídka týdne 
u moře tak lákala, že Bára rychle mávla rukou a na žalování 
zapomněla. Valča vysypala z pokladničky všechny své úspo-
ry, nakoupila spoustu čokolád a rozdala je každému, komu 
svým žalováním ublížila. Taky s pořádnou omluvou a slibem, že 
už to nikdy dělat nebude. A co ty, jaké je to, když na tebe někdo 
žaluje? (…) Ty jsi nikdy nežaloval? (…)

V městě Jerichu žil podivný muž, jmenoval se Zacheus. Div-
né jméno, že? Nenarostl, druzí se mu často posmívali, že je 
mrňous. Taky měl divnou práci; každý den seděl v bráně, která 
vedla do Jericha, a vybíral peníze od každého, kdo se chtěl dostat 
do města. Všechny tyto peníze patřily císaři, ale on byl pěkná pod-
šívka a vždycky si něco nechal. Jak bychom mu dnes řekli? (…) Byl 
dost bohatý, měl krásný dům. Jenže lidé se na něho mračili. Nebo 
se mu smáli. Skoro žádné kamarády neměl. Proč? (…) Stalo se mu 
něco podobného jako Valči. Pán Ježíš, který procházel městem, ho 
velice vyznamenal – vybral si jeho dům, že tam chce přespat. A řekl 
mu to před všemi lidmi z města. Poslouchal jsi dobře, jakou z toho měl 
Zacheus radost a co udělal? (…) Od toho dne byl úplně jiný. Byl tak hod-
ný, že podle legendy se stal později i biskupem.

Aktivita: Kvůli čemu se na tebe druzí často zlobí? Zkusíš to ode dneška aspoň trošku změnit? 
Běž za někým, koho jsi rozzlobil, a udělej mu radost – usměj se, přines kytičku, rozděl se 
o bonbony, s něčím mu pomoz.

Když se lidé kolem mračí, obvykle jim nepostačí,  
že se schováš, utečeš. Co jsi zkazil, spravit běž!

31. neděle v mezidobí Lk 19,1–10
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Nebe je Boží

Víš, co je v nebi? (…) V dnešním evangeliu přišli za Pánem Ježíšem učení muži – saduceové. 
Něco jako dnes páni profesoři nebo vědci. Vyzkoumali, že lidé umřou a basta. Po smrti už 
nic není. Tvrdili, že v nebi je jenom Pán Bůh. A místo toho, aby se Pána Ježíše zeptali, jak je 
to doopravdy, protože on z nebe přišel a ví to, chtěli se mu vysmát.

Bylo to podobné jako příběh, co se odehrál u jednoho rybníka. Co všechno žije v rybní-
ku? (…) Bylo to na konci léta. Na břehu blízko vody seděl starý žabák a kolem byla spousta 
žabí drobotiny. Právě jim začínala večerní škola. Žabák si hlasitě odkváknul a důležitě se 
zatvářil. Žabičky se na něj zvědavě podívaly a jedna se zeptala: „Prosím, jak 
vypadá nebe?“ „Nebe není ani na louce,“ začal žabák, „ani v lese, ani na 
poli. Nebe je pouze v našem rybníku. Je v něm voda, abychom měli kde 
plavat, a je v něm spousta komárů, abychom měli co jíst. Září tam krásné 
hvězdy, abychom viděli na cestu, a někdy svítí i velký měsíc, aby se nám 
dobře zpívalo a ladil nám zpěv dohromady. Vylezte sem za mnou na 
kámen a podívejte se na hladinu.“ „Jéé,“ vydechly užasle žabky, když 
se vyškrábaly nahoru, a uviděly zářit hvězdy v jejich rybníku. A pak 
„hup“, jedna po druhé do té krásy naskákaly. Škola skončila a žabák 
se rozkvákal obdivem nad vlastní učeností. To byl ale legrační učitel, 
že? Chudák žabák, nic jiného neznal. Chtěl bys takové nebe? (…)

Jak se jmenovali ti učenci, co přišli za Ježíšem? (…) Tak ti si zase 
představovali nebe po svém. Přece by nebylo možné, říkali si, aby 
se tam vůbec všichni lidé vešli? A jak by tam řešili svoje problé-
my? Co myslíš, popsal jim Pán Ježíš, jak to v nebi vypadá? (…)

Nepopsal, protože Bůh každého překvapí tím, co krásného tam 
pro nás nachystal. Ale pak jim přece jen prozradil, že v nebi teď s Bohem žijí jejich praot-
cové – Abrahám, Izák, Jakub a další. A protože jim to vysvětlil větami z Bible, ze Starého 
zákona, které oni dobře znali a uměli, někteří posluchači mu uvěřili. Také my mu věříme, že 
v nebi budeme znovu žít a že pak už nikdy nezemřeme. Že se tam budeme mít všichni rádi, 
protože u Pána Boha může být jenom krása a láska. I my víme, že s Pánem Ježíšem projde-
me přes vlastní smrt a Bůh, protože vzkřísil Ježíše, vzkřísí i nás. Tak nám to slíbil.

Aktivita: V nebi jsou určitě andělé. Ti, co nás a svět chrání, ti, co hrají a zpívají, ti, co přiná-
šejí zprávy, ti, co bojují se zlem, a mnoho jiných. Všichni patří Pánu Bohu, jsou to jeho 
poslušní pomocníci. Nakresli nebe plné různých andělů. Znáš nějakou modlitbu, kterou 
je můžeš o něco požádat?

Jak je v nebi, neví se, ale každý těší se, 
že tam najde, co mu chybí, že Bůh splní svoje sliby.

32. neděle v mezidobí Lk 20,27–38
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Rozbitý svět

Max byl opravdu velice šikovný. Chodil do modelářského kroužku a jeho pokojík byl plný 
všelijakých modelů hradů, letadélek a lodí. Do jakého kroužku chodíš nebo bys chtěl cho-
dit ty? (…) Co už umíš? (…) Max k modelům nikoho nepouštěl, dokonce si tu i sám uklízel, 
aby maminka něco nerozbila. Zato mladší sourozenci sváděli občas ve vedlejším pokojíčku 
hlučné šarvátky. A tak se jednoho dne stalo, že se rozlétly dveře, do pokoje vběhla vřískající 
Agátka, za ní přiletěl velký polštář, který vhodili rozdovádění brášci. Polštář smetl modely 
na zem a holčička na ně upadla i s polštářem. Spoustu jich ještě rozšlápla, jak se snažila 
honem z pokoje utéct. „No počkej, ty dostaneš,“ komentovali tu spoušť oba brášci. Když se 
kvečeru vrátil Max domů, zůstal stát ve dveřích jako opařený. To přece nemůže být pravda. 
„Tati,“ zakřičel takovým hlasem, že tatínek položil noviny a přiběhl. „Tati, co jim mám udě-
lat?“ Max byl vzteky skoro bez sebe. Co bys mu poradil? (…) Táta beze slova popadl Maxe za 
ruku a seběhli spolu do sklepa. Navlékl Maxovi svoje boxerské rukavice a postavil ho před 
boxovací pytel. „Buš vší silou a tak dlouho, dokud vydržíš.“ Když už Max nemohl, rozplakal 
se. Plakal celý večer a sourozenci byli tiší jako myšky. Nanosili mu všechny svoje poklady 
a dobroty a pak už jen tiše seděli kolem. Druhý den ráno Max mlčky odešel do školy. Odpo-
ledne byl jeho pokoj uklizený a večer se Max poprvé usmál, když viděl své sourozence, jak 
jsou celí upatlaní od lepidla, sedí v kuchyni na zemi a snaží se rozbité modely opravovat. Za 
pár dní jim úplně odpustil. Dal se totiž do práce na novém modelu, který mu přinesl strýc. 
Co asi stavěl? (…)

Dnešní evangelium mluví o daleko větších hrůzách, než které se staly v Maxově pokojíč-
ku. Pán Ježíš oznámil, že nepřátelé zboří i veliký chrám v Jeruzalémě, dokonce celé město. 
Lidé na světě jsou zlobivější než malí sourozenci, a tak se z televize nebo internetu doví-
dáme stále o válkách, nemocech a jiných neštěstích. Víš o něčem, co se teď stalo? (…) Pán 
Ježíš nám říká, že se nemáme bát, ale věřit mu, modlit se za dobré věci a být trpěliví. V žád-
ném případě nesmíme začít dělat něco špatného, co by 
někomu ublížilo. Pán Bůh o nás ví a bude nás chránit.

Aktivita: Rozhlédni se kolem sebe a zjisti, jestli můžeš 
pomoci dát něco do pořádku, bez ohledu na to, 
kdo to udělal nebo zavinil; třeba posbírat po 
trávníku papírky, poskládat v obchodě košíky, 
sesbírat věci poházené v bytě po zemi, vyčistit 
boty nebo umýt umyvadlo. Určitě se zeptej 
i maminky, s čím potřebuje pomoct.

Hněv je vždycky špatný rádce,  
proto se zlob jenom krátce. 
Neubližuj, Bůh vše ví,  
jak věc spravit poradí. 

33. neděle v mezidobí Lk 21,5–19
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Král Mesiáš

Krásný dlouhý plášť, koruna, žezlo, trůn, palác, rádcové, armáda, námořnictvo, služebnic-
tvo – o kom mluvím? (…) Jak jste to poznali? (…) Jsou ještě dnes v některých zemích krá-
lové? (…) Chodí ale moderně oblékaní a nenosí ani korunu, ani žezlo; to mají na sobě jen 
jednou – při slavnostním obřadu jejich korunovace. Král se může dokonce převléknou do 
obyčejných šatů a pořád zůstává panovníkem. Může se každý člověk stát králem? (…) Samo-
zřejmě, že ne, to je opravdu jen v pohádkách. Jednak musí mít dobrou rodinu – své před-
ky; tedy dědečky, pradědečky, prapra…, kteří byli pro všechny lidi nějak užiteční a důležití. 
Jednak musí mít hodně spojenců – kamarádů, kteří si ho za krále vyberou. Úplně nejjistější 
je, když je synem krále; to na něj přechází kralování samo, jakmile mu otec předá vládu.

Když šli vojáci pro Pána Ježíše, aby ho ukřižovali, trochu se napřed báli. Co kdyby se na 
ně odněkud vyřítilo silné Ježíšovo vojsko? Slyšeli, že Ježíš dělal zázraky – co kdyby použil 
svou tajemnou moc a použil ji proti nim? Vojáci byli pohané, a ti jsou hodně pověrčiví; báli 
se všelijakých strašidel. Taky nevěděli, jak budou reagovat lidé v ulicích – nebudou svého 
krále bránit? Pro jistotu se pořádně ozbrojili a zavolali posilu. Ale Pán Ježíš vůbec nic na 
svou obranu neudělal. Co se mu pak stalo? (…) Nechal se přibít na kříž. Ježíšovi kamarádi 
dostali strach a vojáci naopak odvahu. Začali se mu posmívat. Byli hloupí. Nikdo z nich 
neznal slavnou Ježíšovu rodinu, jeho rodokmen. Víš, co to je? (...) Nikdo z vojáků nečetl 
proroctví, že právě v těchto letech je Mesiáš Ježíš jako král mezi lidmi. Nikde neviděli žádné 
dvořany ani služebníky, kteří by ho chránili a doprovázeli. A vojáci už vůbec netušili, že Bůh, 
král celé země i nebe, je Ježíšův Otec.

Byli tam i židovští velekněží z chrámu. Ti sice hodně věcí 
věděli, ale Ježíš se jim nelíbil. Chtěli, aby on je poslouchal, 
a mračili se, když jim vysvětloval, co dělají špatně. Ti se mu 
také posmívali. Byli rádi, že umře a oni budou mít pokoj.

Poslouchal jsi, kdo tam ještě byl? (…) Dva špatní muži, 
kteří byli potrestaní za to, co zlého udělali. A představ si, že 
jeden z nich poznal v Ježíši krále. Poznal ho proto, že litoval 
svého skutku. Přál Ježíši, aby byl šťastný, až se vrátí do nebe. 
O sobě však řekl, že si ten veliký trest zaslouží. Kvůli takové 
veliké lítosti ho Ježíš pozval k sobě do nebe. A ten zločinec 
sice umíral na kříži, ale už se moc těšil na Ježíše v nebeském 
království.

Aktivita: Mnoho lidí nepoznává, že Ježíš na kříži je král celé-
ho světa. Určitě jim můžeme pomoct třeba tím, že se 
budeme starat o to, aby kříže, sochy a obrázky byly čisté 
a opravené. Možná se můžeš s někým starším starat 
i o nějaký kříž v kostele nebo venku. Nebo o jeho okolí. 
Nakresli, který kříž u vás ve farnosti se ti líbí.

Nenadále potkáš Krále, nemá žezlo ani trůn. 
Věř však jeho slovům stále, připraví ti v ráji dům.

slavnost Ježíše Krista Krále Lk 23,35–43
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Příprava

Lekneš se, když na tebe někdo vybafne? (…) Čeho ses lekl naposledy? (…) Někdo se taky 
lekne, že něco zapomněl, že něco nestihne. Leknout se můžeš auta, co se nenadále vynoří 
ze zatáčky. Nebo velké rány, když za tebou něco spadne. Lekají se i dospělí? (...) Možná se ti 
zdá legrační na někoho vybafnout za rohem, ale nikdo se neleká rád. Je to nepříjemné. Pán 

Ježíš dnes mluvil o tom, že je mnohem lépe být 
připravený než se vylekat.

Víš, kde máte uložené ovoce, aby pro vás 
měla maminka jablíčko nebo hrušku? (…) Pan 
Novák měl na zimu schovaná jablka a hrušky ve 
sklepě u souseda. Byli dobří kamarádi. Jednou 
v noci souseda probudilo řinčení skla. Vysko-
čil z postele a spěchal na dvůr. Na zemi leželo 
rozbité sklo z okénka od sklepa a nikde nikdo. 
Zloděj se asi tím řinčením vyděsil a utekl. Mož-
ná se chtěl tudy dostat do domu. Jenže co teď? 
Myslíte, že se zloděj vrátí? Co byste jim poradili, 
že teď mají dělat? (…) Pan Novák nabídl, že se 
mohou v noci střídat v hlídání. Pár nocí se stří-
dali, ale zloděj se už nevrátil. Pak dostal soused 
nápad. Už dlouho si chtěl koupit psa, aby nebyl 
tak sám. Sežene a vychová si pořádného hlídače. 

Ten ho vždycky probudí, kdyby se na dvoře objevil nezvaný host. A ohlídá i vedlejší dvorek 
pana Nováka. Znáš nějakého pejska, co umí dobře hlídat dům? (…) Proti zlodějům se lidé 
umějí různě zabezpečit. Mají pevné dveře nebo (…) Prostě jsou připraveni. Připravujeme 
se ale i na jiné věci – ty do školy, abys nedostal pětku, tatínek do práce, strýček na zkoušky 
v autoškole, maminka třeba na ples nebo do divadla. Nač ještě se připravuješ? (…) Jenom 
na setkání s Pánem Bohem se lidé zapomínají připravovat. Pán Ježíš nechce, abychom se 
lekli, až se s ním setkáme. Jak se na něho můžeme připravit? (…) Pan Novák se sousedem 
mysleli na zloděje ve dne v noci, byl pro ně totiž velice důležitý. Co myslíš, není Pán Bůh 
přece jen důležitější než zloděj? (…) No určitě. Tak bychom na něj měli víc myslet. A uká-
zat mu, že se na něj těšíme. Třeba teď máme na své těšení celé čtyři týdny adventu. Ode 
dneška se totiž všichni připravujeme na Ježíšovy narozeniny – na Vánoce. Jak? Můžeš začít 
hned ráno adventní mší svatou, říká se jí roráty. Taky něčím dobrým, co se ode dneška roz-
hodneš dělat pro lidi kolem sebe – méně zlobit, neodmlouvat, být ochotnější, nehašteřit 
se, společně se doma modlit, pomáhat, dělat si včas své úkoly. Napadne tě ještě něco? (...)

Aktivita: Umíš poznávat hodiny? Nakresli si jich několik a na nich ručičkami důležité časy 
pro vaši rodinu – v kolik vstáváš, kdy obědváte, kdy se modlíš, kdy je mše svatá, kdy jdeš 
spát apod. Nad všemi nakresli kříž, abys věděl, že čas nám dal Pán Bůh, abychom ho 
dobře využili.

Už se těším na Vánoce, vždyť jsou jenom jednou v roce. 
Jak se na ně nachystáme? Když se více rádi máme.

1. neděle adventní Mt 24,37–44
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Předsevzetí

Minulou neděli jsme začali advent. Vzpomínáš, jak se máme připravovat na oslavu Božího 
narození? (…) Dnes s přípravou na Ježíšův příchod pokračuje Jan Křtitel. Co ti jeho jméno 
připomíná? (…) Viděl jsi už něčí křest? (…) Křest je vždycky spojený s vodou. Skutečně, Jan 
stál na břehu velké řeky Jordánu a vysvětloval lidem, co je to Boží království. Poslucha-
čům se jeho řeč líbila, chodili ho poslouchat a věřili mu. Chtěli 
žít v tom novém království, o kterém mluvil. „Jak se do něho 
dostaneme?“ ptali se Jana. „Musíte přestat dělat všechno, co 
je špatné. Za všech okolností se musíte mít rádi a pomáhat 
si,“ radil jim Jan. Kdo se rozhodl, že se změní a bude hodný, 
vstoupil do řeky a Jan ho pokřtil. Voda odplavila pryč všech-
no špatné, čeho člověk nahlas litoval. Jako by to byla špína. 
Pak se všichni začali těšit na Pána Ježíše. Co myslíš, byli tam 
samí dobří lidé? (…) To se ví, že nebyli. V tak velikém houfu se 
vždycky objeví i takoví, kteří chtějí druhé nějak ošidit nebo se 
mít líp než druzí.

Malý Jirka byl opravdu kvítko. Nechyběl u žádné čertoviny, 
kam se vhrnul, tam něco popadalo na zem a rozbilo se. Svým 
starším sourozencům schovával věci, snědl všechny dobroty, 
které našel, a když měl něco vyřídit, určitě to popletl. Tatín-
kovi poztrácel spoustu nářadí a babičce plašil slepice i králí-
ky. Sem tam dal sice i něco do pořádku, ale dlouho v klidu 
nevydržel. Znáš někoho takového? (…) Letos bylo té neplechy 
opravdu hodně. Blížily se Vánoce a Jirka trochu znejistěl. Co 
když nebudou žádné dárky? A co když nebude žádný bonbon 
na stromečku nebo tácy s dobrým cukrovím? Co když ho opravdu zamknou v pokoji a nebu-
de smět celý týden ven, ani na televizi nebo na počítač? Jirka věděl, že některé nehody 
zavinila jeho nešikovnost. Třeba když koláče posolil místo pocukroval. Ale něco udělal taky 
schválně, aby druhé pozlobil. Třeba když sestře nalil sirup do lahve se šamponem. Nebo 
přidal mamince do tvarohu na koláč zubní pastu. Však se dneska tatínek opravdu zlobil. 
Jirka měl na večeři jen suchý chleba a čaj bez cukru. Musel uklidit celou svoji skřínku a pak 
roztřídit velikánskou hromadu časopisů a letáků. Ale dokázal to, a než šel spát, tak se na 
něj maminka přece jen usmála. Jirka dlouho nemohl usnout. Řekl si, že by letos přece jen 
chtěl prožít krásné Vánoce, aby ho ostatní měli rádi. Co myslíš, dokáže to? (…) Čím by měl 
začít? (...)

Aktivita: Určitě máte doma adventní věnec, dnes svítí už druhá svíčka. Jejich světlo může 
znamenat i tvoje rozhodnutí dělat až do Vánoc dvě dobré věci. Třeba si toho druzí hned 
nevšimnou, ale Pán Bůh o tom ví. Rozmysli si, co tento týden můžeš změnit k lepšímu.

Cestu Pánu připravujte, o Bohu si vypravujte. 
Uvěřit pak těžké není, že se i zlo v dobré změní.

2. neděle adventní Mt 3,1–12
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Jan Křtitel

Umíš číst? (...) A už jsi dostal nějaký dopis? Nebo zprávu? (...) Lidé si stále něco posílají. Úpl-
ně nejlepší je dlouhý dopis od někoho, koho máme rádi, ale teď je od nás daleko. Hlavně 
lidé osamělí často vyhlížejí z okna pošťáka, jestli už jim nenese nějaké psaní. Víš, co udělal 
Pán Bůh předtím, než poslal na svět svého Syna Ježíše? Posílal proroky, takové Boží pošťáky, 
kteří od něj lidem přinášeli důležité vzkazy. Z pohádky znáš určitě královské trubače, kteří 
fanfárami oznamují příjezd krále. Jakmile je lidé uslyší, vědí, že se něco velkého stane, že 
něco uvidí. Proroci ohlašovali, že se blíží Boží království. Ale měli to v izraelském národě 
těžké. Vždycky se našli nějací bohatí a mocní nepřátelé, kteří nechtěli, aby lidé poslouchali 
Boží slovo. Jak se jmenoval ten prorok, který volal lidi k řece Jordánu? (…) Králi v Jeruzalé-
mě se nelíbilo, co Jan učil. Chtěl dál vymýšlet svoje špatnosti, chtěl si žít, jak ho napadne. 
Proto nechal Jana zavřít do vězení, aby měl od jeho napomínání pokoj. Vzpomínáš, jak 
se ten král jmenoval? (...) Jan měl ale i ve vězení jen jednu velikou starost. Co myslíš, že 
ho trápilo? (…) Potřeboval vědět, jestli vyřídil všechny Boží vzkazy správně, jestli je dobrý 
Boží prorok. Vězení mělo malé okénko, kterým větralo. K tomu 
okénku chodili jeho kamarádi a říkali mu, co se venku děje. Jan 
je jednou poslal, ať se zeptají Ježíše, jestli je opravdu Božím 
Synem. Tím, o kterém Jan vyučoval, že má přijít. Učedníci se 
brzy vrátili s dobrou zprávou. Popsali Janovi všechny zázra-
ky, které Ježíš dělal, i to, co říkal chudým lidem o nebeském 
království. Ty už také některé jeho zázraky znáš, vzpomeneš 
si na ně? (...) Jan byl spokojený. Také Ježíš měl Jana rád a řekl 
o něm, že je to ten největší prorok, který kdy žil. Vzpomeneš 
si z minulé neděle, co bylo o Janovi v evangeliu? Mt 3,4 (...)

Johanka chodila teprve do první třídy, ale o prázdninách se 
u babičky naučila háčkovat. Chtěla udělat mamince k naroze-
ninám šálu. Dalo jí to moc práce, často musela kus vypárat 
a začít skoro znovu. Čím déle pracovala, tím víc jí záleželo na 
tom, aby se mamince dárek líbil. A maminka byla opravdu pře-
kvapená. Ačkoliv měla plno krásných šálů, Johančin nosila nej-
častěji. Nebyl ze všech nejhezčí, ale voněl Johankou. Když ho 
měla maminka na krku, byly obě šťastné. Proč asi? (...)

Aktivita: Jan Křtitel měl mnoho dobrých vlastností: odvahu, statečnost, pravdomluvnost, 
víru, vytrvalost i zbožnost. Žil velmi skromně, byl Pánu Bohu vděčný za každou malič-
kost. Zkus tento týden prožít s tím, že sníš bez komentáře každé jídlo, které dostaneš 
doma nebo v jídelně. Nezapomeň poděkovat při modlitbě za to, že jsi každý den najeze-
ný, že máš svůj domov. Buď trpělivý a mysli s radostí na ty, kterým pomáháš. Tak uděláš 
radost i Ježíši.

Prorok si víc Boha cení než svou hlavu ve vězení. 
Kdo ho slyší, dozajista velmi brzy najde Krista.

3. neděle adventní Mt 11,2–11
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Krásný sen

Zdají se ti někdy pěkné sny? (…) Klárinka se usmívala ze spánku od ucha k uchu. „Klári, 
vstávej, už je ráno,“ maminka dala své holčičce pusu na čelo. „Ještě ne, mami, ještě spím,“ 
odmítla Klárka otevřít oči. „Co pěkného se ti zdálo, že se tak usmíváš?“ zajímalo maminku. 
„Zdá se mi, že jsou Vánoce a je tu u nás všude plno andělíčků. A zrovna mi něco chtěli 
povědět, ale tys mě probudila. Tak nevím, co říkali. Ale bylo to tu s nimi moc pěkné, ško-
da, že musím vstávat,“ povzdechla si Klárka. Ale pak si vzpomněla, že už začnou vánoční 
prázdniny a všichni budou spolu doma něco chystat a péct cukroví. A že se s ní budou 
ostatní dívat na pohádky. A že k nim přijede hodně lidí a bude u nich veselo. A tak přece 
jen nakonec otevřela oči. Ale to byste nevěřili. Měla dojem, že ti andělé u nich zůstali. 
Celý den byli všichni doma jako vyměnění. Pomáhali si, uklízeli a vůbec se spolu nehádali. 
A když byl někdo z dětí trochu nešikovný, maminka řekla jenom: „To nic, to se spraví,“ a ani 
se nezlobila. Klárce se zdálo, že se maminka celý den trošku usmívá.

To už se tenkrát, před těmi prvními „Vánocemi“ stalo něco podobného. Tenkrát se určitě 
ze sna usmíval i Josef, mladý muž, který se měl stát manželem dívky Marie z Nazareta. Moc 
se mu líbila a velice se těšil na to, že spolu vytvoří krásnou rodinu. Už měli i společnou hos-
tinu, stali se z nich snoubenci. Jenže pak se to všechno nějak zamotalo. Maria čekala děťát-
ko, které jí ohlásil archanděl Gabriel. Vzpomeneš si, jak to bylo? (…) Ale Josef nic nevěděl. 
Maria mu o andělovi a o děťátku nic neřekla. Byl z toho velice smutný. Trápil se, ne a ne 
ten problém vyřešit. Co má dělat? Má někam utéct a trucovat? Nebo se má tvářit, že Marii 
s děťátkem, co se jí má narodit, vůbec nezná? Nebo má říct kamarádům a lidem ve vesnici, 
co se mu stalo? A tak se v těch dnech hodně modlil. Prosil Pána Boha, ať mu poradí. Pak si 
řekl, že zruší zasnoubení. Že se s Marií rozejde a hned ráno jí to půjde říct. Bylo mu všeho 
tolik líto, celý smutný šel spát. A v tu noc měl sen. Zdálo se mu o andělovi. Ale vlastně ani 
nevěděl, jestli se mu to zdá, nebo je to doopravdy. Anděl mu totiž odpověděl na všechny 
otázky a starosti, kterými se doposud trápil. A jak toho anděla poslouchal, začal se ze sna 
usmívat. Už všemu rozuměl. Měl takovou radost, že se mu chtělo zpívat a chválit Boha. Ta 
krásná dívka Marie, kterou měl rád, se přece jen stane jeho ženou. Dokonce mu ji dává za 
ženu sám Bůh. Poslouchal jsi, co všechno mu anděl o Marii řekl? (…)

Aktivita: Udělej dnes každému u vás doma 
nějakou radost. A můžeš to udělat 
i tajně, aby tě u toho neviděli. I kdy-
by si něčeho nevšimli, určitě to u vás 
doma bude plné radosti. A andělům 
se u vás bude taky moc líbit. Můžeš si 
třeba jednoho namalovat a pověsit ke 
své posteli.

To byl ale krásný sen!  
A teď rychle z lůžka ven. 
Ať je se mnou celý den  
Bůh i člověk spokojen.

4. neděle adventní Mt 1,18–24
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Den radosti

Konečně tu máme Vánoce. Všichni se radujeme z narození 
Děťátka Ježíše. Z čeho máš dnes radost ty? (…) Kolikrát jsi už 
prožil Vánoce? (…) To jsi už tolikrát slyšel zprávu o tom, jak 
to proběhlo. Myslím, že ji už umíš i docela dobře povyprá-
vět. Tak to zkusíme. Já budu příběh číst a ty zkusíš doplňovat 
slova, která vynechám. A kdykoliv budeš vědět slovo správně, 
usměj se na některého kamaráda.

V těch dnech vyšlo nařízení od ............... Augusta, aby se 
v celé zemi provedlo sčítání ............... To bylo první sčítání a kona-
lo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby 
se dali zapsat, každý do svého ............... Také Josef se odebral z gali-
lejského města ............... vzhůru do Judska, do města Davidova, 
které se jmenuje ..............., protože byl z rodu a kmene ..............., 
aby se dal ............... spolu s ..............., sobě zasnoubenou ženou, 
která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy 
měla ............... A porodila svého prvorozeného ..............., zavinula 
ho do ............... a položila do ..............., protože v zájezdním útulku 
nebylo pro ně ...............

V té krajině nocovali pod širým nebem ............... a střídali se na ............... u své-
ho ............... Najednou u nich stál ............... a sláva Páně se kolem nich ............... Padla na 
ně veliká bázeň. Anděl  jim řekl: „...............! Zvěstuji vám velikou ............... Radost pro všech-
ny ............... V městě Davidově se vám dnes narodil ..............., to je Kristus ............... To bude 
pro vás znamením: naleznete ..............., zavinuté do ............... a položené v ...............“ 
A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili ...............: „Sláva 
na ............... Bohu a na zemi ............... lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“

Jak ti to šlo? Určitě dobře, když si spolu pomáháte a je vás víc. To pak máš i větší radost. 
Radost máš také vždycky, když někomu utíkáš povědět něco hezkého. Co hezkého jsi teď 
někdy někomu řekl? (…) A co hezkého jsi slyšel ty? (…) Myslíš, že měli radost i andělé v Bet-
lémě? (…) Určitě měli, oni jsou u každé naší radosti. Do Betléma přišli, aby se radovali 
spolu s námi. A přicházejí k nám každé Vánoce, abychom věděli, že nejen my, ale celé nebe 
a všichni svatí i andělé mají dnes velikou slavnost. Při ní, tak jako my třeba při mši svaté, 
děkují Pánu Bohu za to, že poslal svého Syna jako Děťátko Ježíška na zem.

Aktivita: Dnes je nejlepší čas na písničku. Nejen na koledu doma u vašeho stromečku. Dnes 
se zpívá Gloria – sláva na výsostech Bohu. Ježíši i jeho mamince Marii uděláš velikou 
radost, když se naučíš nějakou novou písničku. Buď u vás doma, nebo máte šikovného 
kněze nebo katechetku. Písnička je nejlepší poděkování Pánu Bohu za letošní Vánoce.

Gloria a sláva Bohu, zpívám ze všech sil, co mohu, 
abych tak jak andělé chválil Boha vesele. 

slavnost Narození Páně Lk 2,1–14
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Betlémská zpráva

O čem jsme si povídali minulou neděli? Přidal ses k vyprávě-
ní? (...) Kdo vysvětlil lidem v okolí Betléma, co se tam děje? (…) 

A komu to říkal? (…) Pokud jsi dnes dobře poslouchal, tak už víš, 
na čem se pastýři domluvili. (…) Když přišli do Betléma, lidé si tam 

povídali, že se v noci u jeskyně za městem něco určitě stalo. Že 
tam bylo plno světla a zvláštní hudby, ale teď že už je všechno 
zase normální. Potom pastýři uviděli jeskyni a děťátko v jeslích. 
Všechno bylo přesně tak, jak jim v noci anděl popsal, a tak se 
hned dali do vyprávění. Obyčejný hlídač oveček nebyl žádný vel-

ký vypravěč, ale s tím si nelámali hlavu. Měli takovou radost, že se 
úplně přestali bát. Řekli všechno pěkně od začátku; jak se anděl 

objevil, jak vypadal a co jim říkal. A že proto běželi skoro celou 
cestu, co jim nohy a dech stačily, protože to není jen tak mluvit 
s andělem. A že popadli, co u sebe měli, aby aspoň něco rodině 

s děťátkem přinesli. Co přinesli? (…)
„Tak přece jen se něco tuto noc u jeskyně stalo,“ divili se lidé, 

kteří se sem seběhli. Ještě dlouho si o té události vyprávěli. Ale pak už se 
nedělo nic zvláštního, a tak mnozí na všechno zase zapomněli. Jenom pastýři 

nikdy nezapomněli. Děkovali Pánu Bohu, že si je vybral a poslal je, aby potvrdili narození 
Božího Syna. Ta radost jim vydržela až do konce jejich života. Radují se kolem tebe také 
dospělí lidé z narození Ježíše? (…)

Ještě někdo na anděly a jejich zprávy nikdy nezapomněl. Víš kdo? (…) Dnes slavíme její 
velký svátek. Ježíšova maminka hodně přemýšlela o tom, co všechno Bůh pro lidi dělá. 
Uměl bys vyjmenovat aspoň některé věci? (…) Maria přemýšlela o tom, jak úžasný je Boží 
plán. Že Bůh dodrží, co slíbil. Nezapomněla na žádný okamžik od toho dne, kdy se dovědě-
la, že se jí má narodit děťátko Ježíš. Pamatuješ si, kdo jí to řekl? (…) Lidé hodně věcí zapo-
mínají – co třeba zapomínáš ty? (…) My často kvůli hloupostem zapomeneme důležité věci. 
Pro Pannu Marii byl nejdůležitější věcí Pán Bůh a jeho přání. Na to myslela každý den. Tím 
Božím přáním pro ni byla starost o maličkého synka Ježíše. Co všechno takové narozené 
děťátko potřebuje? (…) Každý, kdo uviděl Pannu Marii, jak se stará o svého chlapce, všiml 
si, že je velmi krásná. Nepotřebovala k tomu žádná líčidla ani kosmetiku. V každé mamince, 
která se stará o svou rodinu, je kousek této Mariiny krásy. Co se ti líbí na tvé mamince? (...). 
Lidé po celá staletí obdivují Mariinu dobrotu a krásu. Učí se od ní lásce k Bohu a lidem. Pak 
mají také krásné oči i úsměv.

Aktivita: Spousta malířů se snažila Pannu Marie nakreslit. Někdo si ji vymyslel, někdo malo-
val obraz podle hezkého děvčete z okolí, někdo podle zjevení Panny Marie. Proto je tolik 
různých obrázků. Popros doma, katechetku, pana faráře a dejte dohromady co nejvíc 
podob Matky Boží. Popros ji o ochranu pro sebe i pro svět.

Čím to je, že Gloria zpívá s námi Maria? 
My jsme také děti její, andělé se na nás smějí.

slavnost Matky Boží Panny Marie Lk 2,16–21
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Poslušnost

Vždycky na konci vánoční doby se čte evangelium o tom, jak se Ježíš nechal pokřtít. Pama-
tuješ si, kde se to stalo? (…) Nebylo to kvůli jménu – už byl dospělý a své jméno dostal 
dávno. Kdo mu jeho jméno vlastně dal? (…) Před Vánocemi jsme si povídali také o tom, 
proč se Židé nechávali od Jana Křtitele v Jordánu křtít. (…) Myslíš, že Pán Ježíš dělal něco 
špatného, že se potřeboval zlepšit? (…)

Jan Křtitel věděl, že Ježíš je Boží Syn, že je svatý. To znamená krásný a dokonalý. A tak se 
divil, co Pán Ježíš u řeky Jordánu hledá. Ale když ho Ježíš požádal o křest, poslechl a pokřtil 
ho. Ježíš totiž zase poslouchal svého Otce v nebi. A Bůh Otec si to tak přál. Však Ježíše za to 
Bůh hned také pochválil. Co mu říkal? (…) Jan i Pán Ježíš byli poslušní.

Určitě je dobře, že toto evangelium patří k Vánocům. Vždyť poslušnost pomáhá každé-
mu v rodině, aby doma všechno fungovalo. Když posloucháš tatínka a maminku, tak se víc 
usmívají a je u vás hezky. To si pak s tebou i něco zahrají. Ježíš si se svým tatínkem v nebi 
velice dobře rozuměl a poslouchal ho vždycky, i když to někdy bylo těžké. Taky si spolu 
často povídali – lidé viděli, že se Pán Ježíš často modlí. Ale pozor! Poslušnost neznamená, 
že budeš dělat každou hloupost, kterou ti někdo nařídí. Poslušnost znamená věřit lidem, 
kteří tě mají rádi, starají se o tebe. Znamená to, že přemýšlíš o jejich radách i napomínání 
a chceš, aby byli spokojeni.

Michal a Mirka byli dvojčata. S Míšou nebyly skoro žádné problémy, zato 
Mirka si pořád dělala všechno po svém. Největší zmatky vznikaly právě 

kvůli její neposlušnosti. Vždycky se jí chtělo dělat něco jiného, než co 
měla udělat. Nebo byla jinde, než měla být. Znáš od vás někoho takové-
ho? (…) Od září jezdily děti autobusem do školy do města. Ráno spolu 

s ostatními dětmi to bylo dobré, ale odpoledne se už vracely samy. 
Autobus byl plný cizích lidí a v zimě už bylo odpoledne šero. Míša 
se někdy i trošičku bál. Jak se dostáváš do školy ty? (…) A tak byli 
všichni moc rádi, že je od nového roku bude sousedka vozit domů 
autem, jak pojede z práce. Potíže se brzy objevily. Míša stál vzorně na 
domluveném místě, ale Mirka nikde. Jednou se zapovídala ve třídě, 

podruhé dopisovala, co nestihla v hodině, pak odběhla do města kouk-
nout se do obchodu nebo nemohla najít v šatně druhou botu. „Tak to 
nejde,“ zlobila se maminka. „Kvůli tvojí neposlušnosti Míša mrzne na ulici 
a sousedka ztrácí čas. Buď se polepšíš, nebo příště odjedou bez tebe!“ 
Hubování chvilku pomohlo. Ale pak jednoho dne zůstala Mirka ve měs-
tě opravdu sama. Seděla promrzlá na zastávce, slzičky už ani nepočítala. 
A byla moc vděčná tatínkovi, když pro ni přijel. Myslíš, že se polepší? (…)

Aktivita: Poslušnost nás chrání před potížemi. Nakresli, jak je u vás hezky, když všichni 
poslouchají. Poděkuj Pánu Ježíši, že nás tomu učí, a popros ho, aby ti pomáhal, když se 
ti moc poslouchat nechce.

Není snadné poslouchat, umí to ten, kdo má rád. 
Ty to zvládneš, neváhej, také druhým pomáhej.

svátek Křtu Páně Mt 3,13–17
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Poznávací znamení

Podle čeho se lidé poznávají, když se neznají a chtějí se potkat? Domluví si nějaké pozná-
vací znamení, které budou mít. Třeba barevný šátek na krku. Nebo (…) Co myslíš, znal 
se Jan Křtitel s Pánem Ježíšem, když se potkali u Jordánu, jak jsme si minule povída-
li? (…) A měli domluvené nějaké poznávací znamení? (…) V dnešním evangeliu nám 
Jan vysvětluje, jak se to stalo. Jan byl totiž veliký kamarád Boží. Často si 
s Bohem povídal, a tak mu Bůh mohl prozradit různá tajemství, která 
druzí lidé neznali. Anebo mu ukázal věci, které v tom okamžiku druzí 
lidé vůbec neviděli, protože jsou obvykle neviditelné. Jan uměl nejen 
o Pánu Bohu dobře mluvit, ale také ho uměl poslouchat. A tak ve správ-
ný okamžik uslyšel Boží hlas, právě když Ježíš přicházel k řece. Bůh mu 
řekl, aby se dobře díval, protože na Ježíše sestoupí Duch Svatý. Jakou 
měl podobu? (…) Jan měl velikou radost z toho, že ho Bůh poslal křít 
a že ho může poslouchat. Tak dokáže vždycky pomáhat ostatním.

Znáš pohádku o Zlatovlásce? (…) Jiřík ji měl poznat mezi všemi 
dívkami, ale nemohl, protože všechny měly na hlavě hustý závoj. 
Víš, jak to nakonec uhodl? (…) Měli se rádi, a tak jim pomohlo zna-
mení – zlatá muška, která kroužila kolem jedné z dívek. Amálka 
čekala s maminkou a tatínkem na letišti. Za hodinu měla přiletět 
její babička. Ještě nikdy se neviděly. Babička žila moc daleko a teď 
se už natrvalo vracela domů. Po schodech jely dolů a nahoru stále 
mraky lidí. Letadla měla zpoždění a kolem čekalo mnoho dospě-
lých i dětí. „Jak nás babička pozná? A jak poznám já ji?“ přemýšlela 
Amálka. Byla na babičku opravdu zvědavá. Ale co když se jí nebude 
Amálka líbit? Co když bude babička přísná, zamračená, bude se pořád zlobit? Konečně leta-
dlo ohlásili. Amálka se samou nervozitou posunula blíže k východu, ani si nevšimla, že se 
mamince ztratila. Pozorně sledovala každý obličej, který se vynořil. Najednou uviděla paní, 
která vypadala přesně jako její maminka. Jen měla jiné vlasy a oblečení. Podívala se na 
Amálku a usmála se. A to už holčička zakřičela ze všech sil: „Babííí,“ a mávala na ni. „Amál-
ko,“ zavolala ta paní, prodrala se až k ní a popadla Amálku do náruče. „Jak jste se poznaly?“ 
nestačil se divit tatínek, když se tam s maminkou protlačili. Ale ty dvě se jenom spokojeně 
usmívaly. Ty víš, jak se poznaly? (…) Lidé, co se mají rádi, umějí číst i neviditelná znamení.

Teď už také víš, jak mohl Jan Křtitel poznat Pána Ježíše. Měl ho rád dřív, než se poprvé 
setkali, tak to pro něj nebyl žádný problém.

Aktivita: Kdo má rád, nechává pro druhé znamení své lásky. Maminka pro tebe nechává 
namazaný krajíc na stole, voňavé prádlo ve skříni, nákup v ledničce. Nakresli další zna-
mení ve vaší rodině. A dnes udělej ty něco takového, aby druzí poznali, že je máš rád. 
Víš, co je znamením Boží lásky k nám?

Pán Bůh pošle znamení, jen když se ti nelení 
jeho skutky poznávat, jeho slova dobře znát.

2. neděle v mezidobí J 1,29–34
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Pomocníci

Podle čeho poznal Jan Křtitel Ježíše, vzpomínáš si z minula? (…) Ježíš měl Jana také rád. 
Dobrý kamarád je pro každého moc důležitý. Proč? (…) Král Herodes nechal Ježíšova kama-
ráda Jana uvěznit. Bylo to v čase, kdy Ježíš odešel odtamtud pryč na sever, do Galileje. 
Nevracel se ale tam, kde žil předtím s maminkou Marií a Josefem – jak se to jmenovalo? (…) 
Teď bydlel v městečku Kafarnaum. A protože mu Jan z vězení už nemohl pomáhat, potře-
boval si Ježíš najít nové pomocníky. Čekala ho velká práce, a tu nikdo nemůže dělat sám.

V lesíku za městečkem si kluci stavěli bunkr. Tajně si doma půjčili rýče i lopaty a vždycky 
odpoledne alespoň na chviličku kopali ve svahu pod kořeny obrovského dubu jeskyňku. 
Adam si věděl se vším rady. Ze spadlých větví odřezal větvičky a z tlustšího dřeva svázal 
pevný poklop. „Už to musíš, Martine, dokončit sám. My se příští týden stěhujeme pryč 
a já musím pomáhat doma balit. Už sem nepřijdu,“ marně potlačoval Adam slzičky. Mar-
tinovi se udělalo tak smutno, že ani promluvit nemohl. Adam byl od školky jeho nejlepší 
kamarád. Tolik tajemství spolu měli. V dalších dnech Adama neviděl ani ve škole. Bunkr ho 
přestal zajímat. Teprve za dlouhou dobu se vydal do lesíka. Sníh a jarní deště bunkr docela 
poničily. Dal se do práce, ale nešlo mu to. Co tu pak bude sám dělat? Možná by mohl říct 
Frantovi, dřív se taky kamarádili, než poznal Adama. Rovnou se za ním vydal. Franta se 
úplně rozzářil. Už dlouho tušil, že Martin má něco zajímavého. „Jenže musím s sebou brát 
oba mladší brášky. Hlídám je, když naši nejsou doma. Neboj, už jim bylo pět let, nic nepro-
zradí,“ konejšil zamračeného Martina. Kluci byli vážně dobří. Udělali všechno, co Martin 
nařídil. A doma ani necekli, když jim maminka hubovala za špinavé tepláky. Příště si dají 
pozor. Taky čtyři hlavy vymyslí víc než dvě, a tak se kluci spolu vůbec nenudili. Máš i nějaké 
nové kamarády? (…)

Pána Ježíše čekala mnohem větší práce než stavba bunkru v lese. Víš, co 
byl jeho úkolem? (…) Lidí v Izraeli bylo mnoho a on chtěl, aby se všichni 
doslechli o Božím království. Potřeboval si najít dobré žáky, kterým všech-
no vysvětlí, a oni mu pak budou pomáhat. Budou se od něj učit a půjdou 
tam, kam to on nestihne. Myslíš, že mohl být tenkrát Ježíšovým učedníkem 
každý? (…) Ne, jenom ten, kdo měl Pána Boha opravdu rád a nevadilo mu 
ani nepohodlí cestování, počasí nebo nepříjemní lidé. U jezera v Galileji 
našel Ježíš své nové přátele – rybáře. Šimona Petra, Ondřeje, to byl 
Petrův bratr, a bratry Jakuba a Jana. Hned s ním šli a poslouchali ho.

Aktivita: Popros katechetu nebo pana faráře, aby ti ukázal mapu Izra-
ele v době Pána Ježíše. Ukažte si důležitá místa, kudy Pán Ježíš se 
svými učedníky chodil. Možná se s někým můžeš podívat i na kou-
sek filmu o Ježíšovi a jeho učednících. Nezapomeň se pomodlit za své 
kamarády.

Koho to co tebe baví, kdo se za tebou rád staví,  
kdo má také Boha rád, to je dobrý kamarád.

3. neděle v mezidobí Mt 4,12–23
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Vstupenka do království

Jak to asi vypadá v nebeském království, o kterém Pán Ježíš a jeho 
učedníci mluvili? (…) Lidé to nevěděli. Mysleli si, že tam budou stej-
ně jako na zemi vojáci, stráže, bohaté paláce, úředníci a boháči. 

Ale co se smutnými a chudými lidmi? Taky 
tam budou? (…) Ježíš vystoupil na jednu 
horu, aby ho všichni dobře slyšeli. Chtěl jim 
prozradit jedno velikánské tajemství. V jeho 

království to bude úplně jiné, než je to na zemi. Všichni, kdo tady mají 
nějaké trápení, tam budou úplně šťastní. Všichni se budou mít rádi, nic 
zlého tam nebude. Hned každého začalo zajímat, co musí udělat, aby 

se tam určitě dostal. Co myslíš? (…) Od Ježíše se dověděli, že stačí uvěřit 
jeho slovům a mohou vstoupit jako bránou štěstí přímo do jeho králov-
ství. Dokonce každý den a přímo při té události, kterou prožívají. Těch 
vstupních bran je osm a mohou si vybrat, kterou začnou. Posluchače 
potěšilo, že už znají cestu.

Matěj taky znal cestu. Ta se týkala osmi propojených stanovišť připra-
vených na hřišti pro Den dětí. Vloni zvládl Matěj na této akci všechny sou-

těže a odnesl si domů obrovský sáček bonbonů. Letos by chtěl získat hlavní 
cenu. Mohl si vybrat, který stanovištěm začne, ale vzal to popořádku. Na 

každém se pořádně zapotil, letos to nebylo vůbec lehké. Na prvním si měl 
představit, že je záchranář, a měl seřadit od toho nejdůležitějšího úkoly na 
záchranu poraněného člověka. Na druhém měl nějak rozveselit smutnou 

holčičku. Na třetím projít houštinou tak tiše, aby o něm nikdo nevěděl. Na 
čtvrtém měl poznat, kdo lže a kdo má pravdu. Na pátém měl udělit tresty za různé dopravní 
přestupky. Na šestém byl dalekohled a Matěj měl nakreslit, co vidí na dalekém kopci. Na 
sedmém usmiřoval rozhádané loupežníky a na osmém měl dokázat, že nápis na stole je lež. 
Domů si šťastně odnášel diplom a velkou odměnu, na hřišti i doma mu všichni gratulovali.

Královská odměna čeká také na každého, kdo vstoupí do nebeského království. Ježíš 
pro každého připravil místo, budou tu stupně šťastných. Kolik je těch bran, kterými k nim 
můžeš přijít? (…) Šťastný bude ten, kdo se nedělá důležitým. Ten, komu je teď smutno, 
ten, kdo se nevzteká a je trpělivý. Také ten, kdo pomáhá spravedlnosti a stále ji hledá, 
kdo umí odpustit a pomáhat. Ten, koho nezajímá nic ošklivého, ten kdo dokáže usmiřovat. 
A také ten, komu ubližují kvůli jeho víře v Boha a v Ježíše. Pán Ježíš slibuje každému vel-
kou odměnu, na kterou se můžeme stále těšit. Co myslíš, bude těm šťastným také někdo 
gratulovat? (…)

Aktivita: Zkus se naučit nazpaměť alespoň některé z vyjmenovaných osmi možností, jak se 
dostaneš za Ježíšem do jeho království.

Na horu za městem v mžiku přišla spousta učedníků. 
Zvědaví jsou všichni dost, kdo z nich bude v nebi host.

4. neděle v mezidobí Mt 5,1–12a
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Světlo

Byl jsi už někdy na táboře? (…) Určitě víš, co je to „stezka odvahy“. (…) Čeho se na ní vlastně 
děti bojí? (…)

Šestiletá Juditka byla na táboře poprvé. Stezky odvahy se bála, protože jí kamarádky 
navykládaly strašidelné historky o tom, co se komu stalo. Když večer viděla, že na stezku 
postupně všichni šli, přece jen si nakonec vzala baterku a s Maruškou se vydaly do tmy. 
Uběhlo půl hodiny a děvčata nikde. „Kde jsou ty holky tak dlouho?“ říkali si vedoucí. Volali, 
běhali, ale nic. Malá děvčátka, vystrašená každým šustotem a hlukem, dřepěla v houštině 
z chvojí v malé roklince. Strachy ani nedýchala. „Rozsvítíme velký reflektor nad táborem,“ 
řekl hlavní vedoucí a už šplhal se svítidlem nahoru na strom. Velikánské světlo zalilo celý 
palouk. Paprsky světla pronikly i do křovin a lesíka kolem. „Podívej se, měsíc,“ vydechla 
Juditka. „To není měsíc,“ na to starší Maruška, „ten je přece tamhle a je ho jen úzký srpe-
ček. To bude asi náš tábor. Pojď, půjdeme tam, když už vidíme na cestu.“ Potom už slyšely 
i volání a známé hlasy. „To je Andy, naše vedoucí,“ rozběhla se Juditka do bezpečí. Ztrace-
nou baterku našli kluci ráno kousíček za táborem. Ale moc se holkám nesmáli, byli rádi, že 
to tak dobře dopadlo. Už jsi někdy zabloudil? (…)

Ve tmě je všechno opravdu zlé. Pán Ježíš o sobě říká, že je světlem pro celý svět. Kdo 
ho zná, nikdy se neztratí. Ale Pán Ježíš taky řekl, že každý jeho kamarád má být světlem 
pro ostatní lidi. Jak můžeš svítit? Přece nemůžeš pořád chodit se svíčkou nebo s baterkou. 
Jak to tedy myslel? (…) Kdo neví, co má dělat, kdo nevidí na cestu, dostane strach. A ve 
strachu dělá hlouposti. Třeba jako ta dvě děvčata, která se tak bála, že se neozvala, ani 
když je ostatní hledali. Maruška pak uviděla světlo a začala přemýšlet. A to jim pomohlo. 
Kolem tebe možná někdo dělá špatné věci. Někdo se posmívá, někdo žaluje, někdo se 
nimrá v jídle (…) Když se ale ty budeš chovat správně, nepřidáš se ke špatnosti, začnou 
druzí přemýšlet, že by to šlo i jinak. Myslíš, že ten reflektor nad táborem svítil jenom chvi-
ličku? (…) Svítil docela dlouho, aby děvčata našla správnou cestu. A my také máme dělat 

dobré věci vytrvale a nepřestávat. Aby druzí viděli, co je správné. Co 
ty už děláš dobrého a děláš to často? (…) Možná si řeknou, že je to 

proto, že chodíš do kostela. Nebo do náboženství. A to je správ-
ně. Protože dobro opravdu přichází od Pána Boha. A toho tam 
všude poznáváme.

Aktivita: Znáš laserové ukazovátko? To je takové čer-
vené světýlko, které hodně daleko dosvítí a ukáže 
přesně místo, kam se máš podívat. Jedno takové 
červené světýlko svítí i nad svatostánkem. Víš 

proč? Abys tam přišel a chviličku u Pána Ježíše 
zůstal. Třeba jen tak, potichu. Nebo mu poděkuj, v čem 
ti pomáhá.

Kdo zná Krista, světlem září jako svíčky na oltáři. 
Nezmatkuje, cestu zná, radost v sobě vždycky má.

5. neděle v mezidobí Mt 5,13–16
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Pravidla

Chodíváš někdy s kamarády ven? Co děláte? (…) 
Na ulici postávala parta kluků. „Ahoj kluci, já už 

musím jít, mám na pět trénink,“ loučil se 
Vašek. „Nechoď ještě,“ přemlouvali ho 

kluci. „Zajdeme se mrknout na staveniště. 
Bez tebe to není ono. A tvůj táta se nedozví, 

když tam jednou nebudeš.“ Ale Vašek mávl 
rukou, popadl kolo a zmizel. Kluci se lou-
dali k veliké ohradě za městem. „Našim 
je to jedno, kdy přijdu domů,“ chlubil se 

Otík. „Ty se máš, já jsem včera dostal, že 
jsem přišel pozdě k večeři,“ ozval se Dan. „Kdy-

bych přišel pozdě k večeři, tak už bych ani žádnou nedo-
stal,“ na to Erik. Jak je to u vás? Můžeš si domů chodit, kdy 

chceš? (…) V každé rodině platí nějaká pravidla. Dokonce i ten Otík musí něco dodržovat. 
To už byli kluci u cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. Otík ji hned obešel a šel klidně dál. 
„Pojďte,“ volal na zaražené kluky, „koukneme se na jeřáb zblízka.“ „Já ti dám jeřáb!“ roz-
letěly se dveře maringotky a rozzlobený stavař se na Otu mračil. „Mazej zpátky, neumíš 
číst? Chceš, aby na tebe něco spadlo?“ „Ale proč je ta cedule tak daleko od staveniště? 
Odsud na nic nevidíme. My se chceme fakt jenom dívat,“ popošel blíž Dan. „Stavba není 
pro malé kluky. Jezdí tu obrovská auta, přemisťujeme náklady ve velkých výškách, jsou tu 
vykopané hluboké příkopy. Je to tady nebezpečné i pro dospělé, natožpak pro vás.“ „A co 
stavíte?“ „Obrovský sportovní areál, pak sem kluci určitě přijdete.“ Kluci vážně přišli. Vašek 
totiž na nově otevřeném stadionu vyhrál v atletice první cenu. A Otík mu i trochu záviděl. 
Co myslíš, dokáže někdy v něčem vyhrát, když se mu nechce dodržovat pravidla? (…) Co 
mu poradíš? (…)

Pán Ježíš vysvětloval učedníkům, že pravidla, která dal lidem Bůh, jsou pro ně velmi 
důležitá. Říkáme jim Desatero. Nejsou to zákazy jen tak pro nic a za nic. Stejně jako ta 
cedule u staveniště umožňují, aby vzniklo něco nového, lepšího, něco, co tu předtím neby-
lo. Vašek poctivě dodržoval čas tréninku. Ne kvůli tatínkovi, ale kvůli tomu, že chtěl patřit 
mezi nejlepší sportovce. Jaká pravidla platí u vás doma? (…) Kdo chce přijít do nebeského 
království, nemůže stát na místě a mračit se, že je něco zakázané. Ani si nemůže dělat, co 
ho napadne. Ale snaží se poslouchat Ježíše v evangeliích, číst si v Písmu, co Bůh říká, a pak 
se to snaží dělat. Dnes tě například Ježíš vybízí, aby ses co nejrychleji usmířil s tím, s kým 
ses pohádal. A že si nemáš hledat výmluvy, ale vždycky dodržet, co slíbíš. Dokážeš to? (…)

Aktivita: Znáš hru Ano – ne? Někdo si myslí věc. Ostatní se ho postupně ptají a on může 
odpovídat pouze slovem „ano“ nebo „ne“. Vyhrává ten, kdo první uhodne, oč se jedná. 
Tázaný vlastně musí říkat jenom pravdu, jinak by všechno pokazil.

V čem je dobrý zákon Boží, Ježíš rád ti vysvětlí. 
Svět se jako puzzle složí v tom, kde jsme to popletli.

6. neděle v mezidobí Mt 5,17–37
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Dobro léčí

Uklízíš doma? (…) Kdy uklízíte? (…) A musíš uklízet i po někom? (…)
„Já už za něho nic uklízet nebudu,“ zlobila se Ivetka. Bráška byl opravdu nepořádník, ale 

maminka chtěla, aby měli v pokojíčku hezky. „Proč bys nemohla?“ zeptal se tatínek . „Podí-
vej se, maminka taky pere prádlo, které neušpinila, a vaří jídlo, které sama nesní. A proto 
je u nás dobře.“ Všiml sis, co všechno u vás doma dělá maminka za ostatní? (…) „Ale on 
nedělá vůbec nic,“ mračila se Ivetka. „Dokaž mu, že jsi lepší, i když jsi mladší. On se to od 
tebe časem naučí,“ povzbuzoval ji tatínek. A tak šla Ivetka s povzdechem zase naskládat 
bráškovy skládačky a časopisy do poliček. Sotva se dala do práce, zahlédla pod postelí své 
origami. Už je dlouho hledala. Skládačky z papíru ji moc bavily a uměla vyrobit zajímavé 
věci. Ty umíš složit něco pěkného z papíru? (…) Zrovna ta skládačka, která jí dala tolik prá-
ce, ležela splácnutá pod bráškovou sportovní taškou. Určitě ji zase po příchodu z tréninku 
jen tak hodil pod postel a smetl při tom i origami. Ani se nepodíval, co udělal. Ivetce vyhrkly 
slzičky. „Já už s ním nebudu, já ho nemám ráda, on mi všechno pokazí a pořád mi ubližuje,“ 

přeháněla vzlykající Ivetka a utíkala do kuchyně. „Já s ním promluvím,“ slíbil jí 
tatínek a vzal si Ivetku na klín. Bráška se za chvíli přihrnul ze školy. Zarazil 

se hned ve dveřích pokojíčku, když uviděl poničené skládačky. Svědomí 
mu prozradilo, že je to jeho dílo. A mrzelo ho to. Ivetku měl docela rád, 
věděl, co jí to dalo práce. Škoda, že holky přemýšlejí jinak než kluci, to 
by si víc rozuměli a všechno by jí vysvětlil. „Nebudeš nic vysvětlovat, dej 
to do pořádku,“ řekl mu tatínek. Celé odpoledne proseděl bráška s Ivet-

kou na zemi a společně vystřihovali a lepili nové origami. Sestřička se už 
zase usmívala. A tak jí navíc slíbil, že příští sobotu bude uklízet on. 

A že to vezme v celém bytě, ať už to stojí za to. Tak co, bylo to 
lepší, než kdyby se poprali? (…) A jak to řešíte u vás doma? (…)

Už v dobách Pána Ježíše to bylo podobné. Vždycky někdo 
někde ubližoval nebo lhal, někdo byl nespravedlivý. Pán Ježíš 
učil, že jeho kamarádi se nemohou hned hádat, prát nebo si 

věci spolu vyřizovat násilím. A už vůbec nemají druhému 
oplácet špatné věci. Jak to tedy mají dělat? (…) Mají se 
mít rádi a trpělivě počkat, až se to hezké od nich nau-
čí i ten pomalejší. Ten, komu se kamarádství zatím moc 

nedaří. Pán Ježíš v tom nám všem velice rád pomůže, když 
mu o tom řekneme.

Aktivita: Kdo tě poslední dobou rozzlobil? Promluv si o něm s Pánem Ježíšem. Pak 
nakresli velké sluníčko a pod něj všechny lidi, o kterých víš, že nějak zlobí. A spusť paprs-
ky ze sluníčka na každého z nich. I tvoje modlitba je něco podobného.

Sluníčko hřát, svítit stačí i na toho, kdo se mračí. 
Když se hněvu nepoddáš, sluníčku se podobáš.

7. neděle v mezidobí Mt 5,38–48
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Bůh se stará

Jednou zjara přilétly vlaštovky. Trochu se porozhlédly a hned 
se daly do stavby hnízd. Víš, z čeho staví ptáčci hnízda? (…) 
Přinášely stébla slámy, sena, kousky větviček, také zrnka hlí-
ny a pilně pracovaly zobáčky. Brzy mohly snést první vajíč-
ka a těšily se, až se mláďátka vylíhnou. Jen jedna vlaštovka 
neměla pořád hnízdo dostavěné. Chtěla je totiž udělat takové 
krásné, aby se o něm mluvilo až v Africe. Pořád k sobě ladila 
barvy, nemohla najít dost kvalitní materiál na stavění a pře-
mýšlela o neobvyklém tvaru. Už byl nejvyšší čas snášet vajíčko, 
a v hnízdě pořád nebyly dokončené okraje. Dvě vajíčka se hned 
skutálela na zem a rozbila se. Když se vylíhli ostatní sourozenci, 
měli pořádný hlad. Kamarádi v okolních hnízdech spokojeně 
klapali zobáčky, protože hmyzu bylo kolem plno a rodiče je pil-
ně živili. Ale tahle maminka se rozhodla, že své děti bude krmit 
jen barevnými mouchami, a sháněla je velice daleko. Byla pořád pryč, a tak ani neviděla, že 
se její děti nebezpečně vyklánějí ven z hnízda. Pevný okraj, který by je zachytil, tam nebyl 
a všechny vypadly na zem. Kocour, který je už pár dní ostražitě pozoroval, se jen spokojeně 
olízl. Co myslíš, byla ta vlaštovka spokojená, jak to všechno dobře zařídila? (…) Co vlastně 
dělala špatně? (…)

Pokud jsi dobře poslouchal dnešní evangelium, budeš vědět, o kterých dalších věcech 
z přírody Pán Ježíš mluvil. (…) Víš, jak vypadá lilie? (…) Je moc krásná a výrazně voní. To 
je tím, že každý den, jak roste, se snaží líbit Pánu Bohu, který ji stvořil. A nestará se o nic 
jiného. Nevymýšlí si, že by chtěla jinou stopku nebo nakudrnatit lístky. Je spokojená s tím, 
co má k životu. Co potřebuje květina, aby mohla růst a vykvést? (…) Co potřebuješ ty, abys 
mohl vyrůst a byl pro ostatní lidi užitečný? (…) Nejen lidé, ale i zvířátka, která s námi žijí 
doma, potřebují, aby je měl někdo rád. To se jim to pak dobře roste! Ty už víš, že z lidí tě 
má nejvíc rád (...) Ale Pán Bůh nás má tak rád všechny. A proto je nejdůležitější chtít se líbit 
hlavně jemu. Snažit se, aby se nepokazilo naše kamarádství s Pánem Ježíšem. Kdo shá-
ní stále nová trička, nejmodernější oblečení, chce mít bříško plné dobrot z reklamy nebo 
z „mekáče“, dělá stejnou chybu jako ta vlaštovka. Potom nestihne udělat správné věci. 
Nemá čas pomáhat, není s ničím spokojený a hlavně si nestíhá popovídat s Pánem Bohem 
při modlitbě. A tak se ani nedozví, co je pro něho opravdu důležité. 

Aktivita: Ty určitě taky někdy chceš, co mají druzí a ty ne. A když to nedostaneš, zlobíš se. 
Nakresli si dobré vlaštovčí hnízdo i se spokojenými ptačími hlavičkami. Kolem něho 
můžeš nakreslit všechny druhy květin, které znáš. Zkus být tento týden spokojený s tím, 
co máš.

Koukni, ptáci, květy, tráva, jakou krásu Bůh jim dává. 
Tebe má rád mnohem víc, nebude ti chybět nic.

8. neděle v mezidobí Mt 6,24–34
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Pokušitel

Vzpomínáš si, jak se jmenovala doba, ve které jsme se připravovali na Vánoce? (...) Dnes 
začíná postní doba. Je to příprava na největší slavnost – na Velikonoce. V postě se křesťané 
trénují v poslouchání Božího hlasu, učí se také odmítat, co jim škodí. Všiml sis, co je od 
Popeleční středy jinak, třeba v kostele? (...) Možná si budeš pamatovat, co se stalo, když 
byl Pán Ježíš pokřtěný v Jordánu. (...) Duch Svatý mu přinesl zprávu od Otce v nebi. A stejný 
Duch Svatý ho dnes vyvedl na poušť. Víš, jak poušť vypadá? (...) Nic tam neroste. Pán Ježíš 
tam byl čtyřicet dní a pak už byl velice zesláblý a vyhladovělý. A tehdy si na něho troufl 
ďábel. Pro nás je neviditelný, ale Pán Ježíš ho znal od té doby, kdy ďábel nabídl Evě v ráji 
zakázané ovoce. Do jakého zvířete se tenkrát ukryl, aby ho nepoznala? (...) Je tak škaredý, 
že by se ho lekla a nebavila by se s ním.. Ale teď se neschovával. Přišel Pánu Ježíši nabídnout 
různé zajímavé věci, jak jsi slyšel v evangeliu. Co to bylo? (...) Proč 
si od něj nenechal Ježíš poradit, aby proměnil kamení v chleba 
a najedl se? (...) A proč nevyzkoušel, jestli ho andělé chytnou, 
když skočí z věže? (...) Protože věděl, že ďábel je obrovský lhář 
a že od něj nikdo dobrou radu nedostane. Je zlý, umí jen škodit 
a ničit a vypomáhá si při tom různými fígly. Pán Ježíš měl v sobě 
sílu Ducha Svatého a odmítl ho, proto ďábel musel odejít. Víš , 
že každý křesťan má v sobě také tohoto Ducha síly? (...) Odkdy 
ho máš ty? (...)

Do městečka přijela pouť. Střelnice, řetízkáč, létající lavi-
ce, kluci se už nemohli dočkat, až to začne. Malý Luďa žmoulal 
v kapse padesátikorunu, kterou od babičky dostal na houpačku 
a cukrovou vatu. Na kolotoč nesměl. Bolívala ho dost hlava, dříve 
i často omdlel, a proto teď bral léky, aby s ostatními mohl chodit 
do školy. Kluci ho dnes zase přemlouvali. „Pojď aspoň jednou, 
to máš jedno, jestli jsi na houpačce nebo na kolotoči. Přece 
už nejsi mrně!“ „Mamka to pozná,“ bránil se Luďa, ale už se 
pomaličku posouval s kluky k pokladně.. „Neboj, my jí to neřek-
neme,“ slibovali kluci. Všichni si koupili lístek na velký řetízkáč. Co 
myslíš, že se pak stalo? (...) Luďa na kolotoči omdlel. Naštěstí si toho 
pán u obsluhy hned všiml a kolotoč zastavil. Přijela záchranka a kluci ani 
nestačili litovat pokažené jízdy, jak utíkali pryč. Zato Luďa si bude tuto jízdu 
do smrti pamatovat. A moc ho mrzelo, jak smutná byla potom i jeho maminka. I to, jak se 
mračil pan doktor kvůli jeho neposlušnosti. Řekl si, že už je příště nezklame.

Aktivita: Co je pro tebe pokušení? Jestli nevíš, zeptej se někoho doma, kdo tě dobře zná. 
Vymyslete společně postup, jak se nad tím pokušením dá postupně zvítězit. Nakresli 
srdíčko jako poděkování Pánu Ježíši, že nás stále ochraňuje a má nás rád.

Pokušitel pokoj nedá, stále příležitost hledá. 
Sílu k boji, Písmo píše, najdeš vždycky u Ježíše.

1. neděle postní Mt 4,1–11
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Boží plán

Kam si chodíš venku hrát? (...) A kam chodí malé děti? (...) V koutě parku si na hromadě 
písku hrála malá holčička. Dělala různé bábovičky ze svých barevných formiček. Netrvalo 
dlouho a přišel chlapec s velkou tatrovkou. Hned začal autem jezdit, převážet písek a větši-
nu báboviček rozjel. Holčička se dala do pláče. „Nebreč,“ ozval se za ní hlas jejího staršího 
brášky. Měl ji hlídat, ale odběhl na chvilku za kamarády. „Pojď, postavíme celé město,“ a dali 
se hned oba do práce. „Můžeš nám vozit materiál,“ zaměstnal bráška i caparta s autem. Tak 
se do stavby zabrali, že je úplně vyděsil hluk malého bagru těsně za nimi. Všichni tři odběhli 
stranou a dívali se, jak velká lžíce nabrala hromádku i s jejich stavbou. „Proč nám to bere-
te?“ snažil se bráška překřičet hluk motoru. „Protože se tu bude stavět velké hřiště pro děti 
a tyto malé hromádky se musí uklidit. Pojď se podívat,“ dodal řidič, když viděl nechápavé 
pohledy. A roztáhl plánek, aby se chlapec mohl podívat. „Tady bude velké pískoviště a tady 
plácek pro vás kluky na fotbal. Od zítřka sem už nesmíte chodit, ale pak to bude stát za to,“ 
mrkl bagrista s úsměvem na děti a odjel. Co myslíš, je to dobrý plán? (...) Co všechno bys 
na takovém hřišti chtěl? (...)

Jestli jsi dobře poslouchal dnešní evangelium, tak jsi slyšel, že Ježíš ukázal některým 
svým učedníkům Boží plán. Kteří učedníci s ním byli? (...) A co viděli? (...) Co myslíš, rozu-
měli tomu, co viděli? (...) No, asi ještě méně než ty tři děti v parku, které nakukovaly do 
doopravdického plánu. Ale uvěřily, že to, co se vystaví, bude lepší než hromádka, na které si 
dosud hrály. Učedníci na hoře Tábor uviděli na chviličku věci, které jsou pro obyčejného člo-
věka neviditelné. Viděli lidi, kteří jsou živí v Božím království, i když už dávno zemřeli. Slyšeli 
je, jak spolu mluví, jak mluví s Ježíšem. Dokonce slyšeli 
i Boží hlas. Co Bůh říkal? (...) To opravdu nebyla obyčej-
ná věc, ke které je dnes Ježíš pozval. Byli úplně poplete-
ni a měli i chvilku strach. Petr se rozhodl pro svůj vlastní 
plán. Co chtěl udělat? (...) A proč? (...) Ale Boží plán jeho 
království, na který nakoukli, byl hodně jiný než ten jejich. 
Bůh po nich nechtěl žádnou velkou práci. Chtěl pouze to, 
aby Petr, Jakub a Jan, a také všichni další učedníci – aby-
chom i my dnes – Pána Ježíše poslouchali. Protože Bůh 
nám ho poslal, abychom uvěřili, že nás má rád.

Aktivita: Víš, kde najdeš slova Pána Ježíše, kterého máš 
poslouchat? V Bibli je celý Boží plán pěkně popsaný, 
říkáme mu plán spásy. Které lidi z tohoto plánu už 
znáš? Nakresli na papír nějaký svůj plánek – třeba 
cesty do školy, vaší zahrady nebo tvého pokojíčku, 
taky tvůj rozvrh hodin je plánek. Pomodli se za dobré 
plány vaší rodiny.

Ježíš přítel je vždy s tebou, je však také světa Pán. 
Vezme tě na horu s sebou, tam uvidíš Boží plán.

2. neděle postní Mt 17,1–9
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Ježíš usmiřuje

Znáš někoho, kdo vážně nechce být tvůj kamarád? (...) Nebo s kým se 
vždycky pohádáš, kdo chce pokaždé být lepší než ty? (...) Marek 

a Kuba se neměli rádi. Oba byli šikovní, každý z nich chtěl být 
kapitánem družstva. Oběma se už ve školce líbila Monička 
a oba byli jedináčci – víš, co to je? (...) Nemuseli doma niko-
mu ustupovat nebo se se sourozenci dělit. Letos ve škole si 
začali dělat schválnosti, zlomyslně se pošklebovali, když se 

druhému něco nepovedlo. Po Vánocích přišel do školy nový 
pan učitel. Hned si všiml, že kvůli těm dvěma je už rozhádaná celá 

třída. A tak si jednou odpoledne vzal Marka do tělocvičny. Co mu říkal, 
nikdo nevěděl a upocený Marek to také neprozradil. Druhý den udě-
lal pan učitel totéž s Kubou. Po pár týdnech naložil oba kluky do auta 
a vzal je s sebou na své závody. Oba kluci na velkém stadionu jen kulili 

oči, nadšeně svému učiteli fandili a svorně tleskali, když se mu dařilo. 
Na zpáteční cestě o tom si všichni tři povídali. A pak už chodili kluci 
do tělocvičny na tréninky spolu, i na Moničku úplně zapoměli. A co 
ty, trénuješ a cvičíš, co tě zajímá? (...) Znáš někoho, kdo umí ostatní 

u vás usmiřovat? (...)
Nepřátelství nebývá jen mezi lidmi, ale i mezi národy. Třeba Samařa-

né se neměli s Židy rádi. Víš, z jakého národa byl Pán Ježíš? (...) Pán Ježíš jednou přišel ke 
studni, ležela právě v Samařsku. Bylo veliké horko, měl žízeň, a proto požádal ženu, která si 
přišla pro vodu, aby mu nabrala. Žena se divila, že se s ní baví. U nich se tenkrát na ulicích 
spolu bavili jen muži, s ženou muž mluvil až doma. Povídali si spolu o té studni, o žízni, 
o tom, že člověk vodu potřebuje a musí často pít, aby mohl žít a pracovat. Na co všechno 
je potřeba voda? (...) Pán Ježíš měl rád všechny lidi, i tuto ženu, a ona to poznala. Když 
seděla vedle něho, úplně zapomněla na každé nepřátelství. Ale naopak si vzpomněla, že 
udělala hodně věcí špatně a že nežije správně. Když Pána Ježíše poslouchala, dostala chuť 
dát všechno do pořádku. Utíkala zpátky do města ke svým známým a každému tvrdila, že 
u studny sedí prorok – vzpomínáš, kdo to je? (...) Ta žena tvrdila, že je to Zachránce celého 
světa, že o každém všechno ví a že si ho ostatní musejí jít také poslechnout. Co ti lidé udě-
lali? (...) Jistěže chtěli vidět Mesiáše, Zachránce; pozvali Ježíše dál a on tam dva dny zůstal. 
Co myslíš, když Pán Ježíš pak od nich odešel, byli stejní jako předtím, nebo se zlepšili? (...) 
Pořád si o něm povídali, mysleli na něho a už se těšili, kdy ho zase uvidí.

Aktivita: Nakresli všechny nádoby, ze kterých doma pijete. A nakresli, odkud berete vodu. 
Zeptej se někoho staršího u vás doma, jak se ta voda k vám do bytu dostane a odkud 
je. Víš, kde má pramen? Všiml sis, třeba v televizi, že zvířátka, která mají žízeň, se u pití 
nestrkají, ale svorně stojí vedle sebe a pijí?

Dej nám, Pane, živou vodu, prosím s lidmi v Samaří. 
Ona moji nepohodu v úsměv štěstí rozzáří.

3. neděle postní J 4,5–42
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Slepý jako farizeus

Byl jsi už někdy u očního lékaře? (...) Co ti dělali? (...) Pavlík se 
zvědavě rozhlížel po čekárně, kde sedělo několik dětí. Někdo měl 
brejličky s jedním sklem a druhé oko měl překryté tmavou fólií. 
Jednomu staršímu chlapci sestřička právě něco do oka kapala. 
Naproti seděl chlapec, který brýle neměl, ale tak zvláštně se 
díval jen na jedno místo; Pavlík měl dojem, že ho chlapec 
nevidí. V tom se otevřely dveře, vyšla maminka a Pavlík 
zaslechl paní doktorku: „Je to vrozená vada. Bude muset 
jít co nejdříve na operaci, protože by mohl oslep-
nout.“ „Kam teď půjdeme?“ zeptal se Pavlík usta-
rané maminky a oblékal si bundičku. „Půjdeme 
se spolu někam pomodlit. Třeba bude otevřený 
kostel, aby nám Pán Ježíš pomohl správně se rozhod-
nout.“ Pavlík byl rád, že si maminka ví rady, a už se nezeptal, jestli operace bolí. Ale trochu 
se bál. Znáš hru na slepou bábu? (...) Pavlík ji neměl rád. Už tak špatně viděl a představa, že 
kolem něho bude tma, se mu vůbec nelíbila. Za nějaký čas mu v nemocnici operovali pravé 
oko – které to je? (...), a o něco později i levé. Obě oči se postupně uzdravily. Když jel Pav-
lík s maminkou a babičkou vlakem na Svatý Hostýn poděkovat za Boží ochranu a pomoc, 
nestačil se divit, co všechno z okna vidí. A což teprve na rozhledně; takovou radost nezažil 
určitě žádný z jeho zdravých kamarádů. Co krásného jsi viděl ty? (...)

I v Ježíšově době lidé věděli, že z vážné nemoci se nikdo sám neuzdraví. Natožpak, když 
je nemocný od narození. Třeba jako ten člověk v dnešním evangeliu. Poslouchal jsi, co se 
stalo, když ho Ježíš potkal? (...) Protože ten muž byl odmalička slepý, nikdo nemohl pocho-
pit, jak to, že najednou vidí. Nejvíce to vrtalo hlavou farizeům. To byli učení muži, neustále 
něco studovali a diskutovali o tom. Říkali si: „To je nějaký podvod, to se musí vysvětlit.“ 
Zavolali si uzdraveného muže a pořád dokola se ho vyptávali, jak se to stalo. Muž se pak už 
rozzlobil. Vždyť farizeové se chovali, jako by byli hluší a slepí dohromady. Jak to, že nemohli 
pochopit, že Pán Ježíš udělal zázrak? (...) Protože ten uzdravený se stal Ježíšovým kamará-
dem, vyhnali ho farizeové pryč i z jejich modlitebny. Neměli Ježíše rádi, nevěřili, že ho Pán 
Bůh poslal. Neměli rádi ani jiné lidi, byli paličatí, nechtěli se od Ježíše nic naučit. Kdyby 
uvěřili, že Ježíš je Boží Syn, uviděli by mnoho krásných věcí a zažili hodně dalších zázraků. 
Ale protože byli pyšní a cítili se moc důležití, neuviděli a nepochopili skoro nic. Vlastně byli 
jako slepí.

Aktivita: Zdravé oči jsou velikým Božím darem, který máme chránit. Víš, čím si oči kazíš? 
Vezmi si sluneční brýle a zkus s nimi večer chvilku chodit – na dvoře nebo v setmělé 
místnosti. A pak i s těmi brýlemi poděkuj Bohu za to, že doopravdy vidíš mnohem lépe. 
Taky ochotně pomáhej tomu, kdo špatněji vidí, nejen dědečkovi a babičce něco hledat, 
ale také třeba ve škole kamarádovi, který nosí brýle.

Dvakrát mrkni, umyj oči, pak tě ráno nezaskočí. 
Vyskoč s chutí, řekni hned: „Díky, Bože, za tvůj svět.“

4. neděle postní J 9,1–41
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Lazar

Koho máš rád ze všech nejvíc? A už jsi zažil, že ten, koho máš rád, byl hodně nemocný? (...) 
Jak je ti, když je daleko? (...) Většinou všichni chtějí, aby se nemocný rychle uzdravil, aby 
všechno bylo jako dřív. Ale někdy se nemoc zhoršuje a – tak jako dnes v evangeliu – ten 
nemocný zemře. Jak se jmenoval? (...) Lazarův příběh je tak známý, že dokonce vzniklo 
nové slovo – nemocnici se dřív říkalo „lazaret“, protože zde leželi nemocní a čekali na 
pomoc – od člověka i od Boha. Kdo všechno se tam stará o nemocné? (...)

Jednou se na dálnici stala velice ošklivá nehoda. Byla mlha a srazilo se několik aut. Při-
jela policie, sanitky a přiletěl i vrtulník. Odvážel do velké nemocnice několik lidí, s nimi 
i Simonova nejlepšího kamaráda. Simon se to dozvěděl od tatínka z večerních zpráv. Měl 
o kamaráda veliký strach, večer plakal, cítil se úplně bezmocný. Nijak mu 
nemohl pomoci. Dokonce bylo zakázané za ním přijet. Maminka Simo-
novi vysvětlovala, že takový vážně zraněný člověk je napojený na pří-
stroje, které pracují místo poškozeného těla. Viděl jsi někdy takový pří-
stroj? (...) A musí tam být ticho a klid, aby se něco nepokazilo. Druhý 
den vstal Simon s maminkou brzy ráno a šli na mši svatou. Prosili 
Pána Ježíše, aby lékařům pomáhal a aby se chlapec uzdravil. Další 
den ráno zase vstali na mši svatou. V poledne přišla mamince na 
mobil zpráva, že kamarád ráno zemřel. Simon se rozplakal: „Proč 
jsme tedy chodili na mši, když mu Pán Ježíš nepomohl?“ „Jak 
můžeš vědět, co Pán Ježíš udělal nebo neudělal?“ pohladila 
ho maminka. „Vždyť zemřel právě v tu hodinu, kdy jsme byli 
v kostele. Pán Ježíš nám tak dal zprávu, že naši prosbu přijal 
a že se o něj dobře postará.“ Co myslíš, jsou v nebi nějaké 
úrazy nebo nemocnice? (...)

Vraťme se k Lazarovi. Když umíral, také obě jeho sestry (...), 
doufaly, že mu Ježíš nějak pomůže. Vždyť uzdravil tolik cizích lidí 
a Lazar byl jeho kamarád. Vzpomeneš si, koho třeba uzdravil? (...) 
Ale Pán Ježíš byl daleko. Přišel až za tři dny po pohřbu. Když viděl 
ten velikánský smutek rodiny i Lazarových přátel z vesnice, bylo 
mu jich moc líto. Rozhodl se jim dokázat, že smrt není úplný konec, že není nejsilnější. Bůh 
dává znovu život každému, kdo ho má rád. Měl Lazar Ježíše rád? (...) Tak proto se Pán Ježíš 
postavil k hrobu a zavolal na Lazara. A ten vyšel živý a zdravý. Všichni viděli, že Pán Ježíš 
má od Boha moc vracet život. Poznali, že se už nikdo nemusí bát smrti, protože se setká 
s Ježíšem. A pak už bude pořád živý a zdravý.

Aktivita: Podívej se na hřbitov, kolik lidí má na hrobě kříž. Je to znamení, že chtějí být po 
smrti s Pánem Ježíšem. Že věří ve vzkříšení. Církev se modlí modlitbu Věřím v Boha – 
poslouchej ji při mši svaté, kde se říká, že věříš ve vzkříšení mrtvých. Jestli ji trochu umíš, 
pomodli se ji s někým, kdo ti pomůže.

Ježíš přijde, Lazar vstane, to jsou věci nevídané. 
Jako Marta v tuto dobu uvěř, že též vstaneš z hrobu.

5. neděle postní J 11,1–45
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Ježíš na kříži

Před kamenným křížem u cyklostezky je lavička, odpočívá tu na jarním 
sluníčku skupinka cyklistů. Malá holčička si kříž zvědavě prohlíží. Má na 

tetu a strýce, se kterými je na výletě, spoustu otázek. Pomůžeš 
jim odpovídat? „Teto, kdo tam toho pána dal?“ (...) „A proč 
tam musí viset?“ (...) „A to nemohl odejít pryč?“ (...) „Proč mu 
nikdo nepomohl? Copak neměl kamarády?“ (...) „A je tam ješ-
tě pořád? (...) Teta se strýcem se docela zapotili, než na otázky 

odpověděli. Poslouchali je totiž i ostatní kolem. Jenom málo lidí 
vědělo, pro Pán Ježíš umřel na kříži. Ale holčičce to vrtalo hlavou. Už 
nasedli na kolo a ona se ptala dál. „Proč je kříž tady u nás u cesty, když 

Ježíš umřel v daleké zemi?“ (...) „Kdo ho tu postavil?“ (...) „A to je stejný 
Ježíš, jak byl v tom kostele, co jsme tam nakoukli?“ (...) „Proč tam ti lidé 
chodí?“ (...) „A jak se tam ten Ježíš v neděli dostane, když už umřel?“ (...) 
Venku bylo před Velikonocemi přece jen ještě dost chladno, a tak krátký 
cyklovýlet končil u hrníčku teplého čaje a zákusku v malé cukrárně. Kříž tu 
nikde není, ale holčička objevila za jedním obrázkem zastrčenou větvičku 
s kočičkami. Přesně takovou, jakou měli před polednem lidé u kostela, 
kde projížděli. Co myslíš, na co se teď zeptala? (...)
Dnes je Květná neděle. „Kočičky“ nosíme do kostela k posvěcení a proto, 

že chceme patřit k lidem, kteří vítali Pána Ježíše. Přijel slavit Velikonoce do Jeruzaléma. 
Lidé se radovali, ale on věděl, jak ten týden skončí. Ty už to víš také. (...) Tři nejdůležitější 
dny, které v něm slavíme, jsou Zelený čtvrtek, (...) Je moc důležité dobře znát všechno, 
co Pán Ježíš udělal, abychom s ním mohli být kamarádi. A je taky moc důležité si dobře 
pamatovat a připomínat to, co musel vydržet před svou smrtí na kříži, abychom mu uměli 
děkovat. Víš, co je to „křížová cesta“? (...) Bez Ježíše a bez jeho smrti by se žádný člověk 
nedostal do nebe. Pán Ježíš si přeje, abychom měli pořád radost, stejnou jako měli všichni 
v průvodu na Květnou neděli. Chválili Boha a volali: „Hosana!“ Ty můžeš zpívat, modlit se 
a volat „Hosana!“ na každé mši svaté. Právě dnes jsi slyšel v evangeliu, co se stalo, když 
Pán Ježíš zemřel. To nebylo jen tak obyčejné odpoledne. Už ve 12 hodin – v poledne – se 
zatmělo sluníčko. Víš, co to je? (...) A ve tři odpoledne Pán Ježíš zemřel. V té chvíli se začala 
celá země otřásat – to je (...), a v ulicích se objevili živí lidé, kteří už dávno zemřeli. Byli 
vzkříšeni, smrt je musela propustit, protože jí to Bůh nařídil. Zlí lidé se báli. Ale jiní uvěřili, 
že Ježíš byl Boží Syn.

Aktivita: Křesťané mají doma kříž, aby jim připomínal Boží lásku. U něho se modlí, děkují 
i prosí o ochranu a pomoc. Nauč se dělat znamení kříže pomalu a pořádně. Zeptej se, 
odkud je kříž u vás doma, možná můžete společně ve farnosti udělat výstavku vašich 
křížků.

Na Golgotě stojí kříž, kdo je na něm, dobře víš. 
Bolest i smrt vytrpěl, protože tě v nebi chtěl.

6. neděle postní – Květná neděle Mt 27,33–54
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Šátek vzkříšení

Dneska je veliká slavnost. Doma je uklizeno, napečeno, je připravený dobrý oběd. Proč je 
taková sláva? (...) My už víme, že Pán Ježíš zvítězil, že vstal z hrobu a žije. Už nikdy nezemře. 
Ale na začátku bylo těžké tomu uvěřit. Učedníci viděli, jak Pilát nařídil ukřižování. Slyšeli 
křičet vojáky, viděli Ježíše zemřít a někteří ho pomáhali položit do hrobu. Jak to, že je hrob 
v neděli ráno prázdný? Co se stalo? (...) Ještě než začalo pořádně svítat, šla k hrobu jedna 
z žen, které se o Ježíše staraly, byla to (...) Uviděla prázdný hrob a utíkala to povědět apoš-
tolům. Dva z nich (...) hned běželi zjistit, jestli je to pravda. Co našli v prázdném hrobě? (...) 

Bylo to jako vzkaz od Pána Ježíše, aby se nebáli uvěřit, že ho Bůh vzkřísil. 
Když se všichni dívali na ten složený šátek, vzpomněli si na slova Pána 

Ježíše. Říkal jim přece několikrát, že musí zemřít a pak že bude znovu 
živý.

Umíš už trochu pomáhat doma? (...) Vyznáš se, když tě pro něco 
pošlou? (...) O malé Haničce říkala její babička, že je to taková všudybyl-

ka. Věděla hned, kde je co schované, a snažila se ze všech sil pomáhat. 
Vyběhla za pošťačkou pro noviny, než babička rozhýbala bolavé kole-
no, Hanička už byla ze spíže zpátky se skleničkou marmelády, přinesla 

z ledničky máslo nebo vajíčka. Někdy se ovšem docela zvědavě podí-
vala i tam, kam neměla. Třeba do šuplíku, kde měla babička léky, nebo 

do misky na bonbony, co tam pro ni je. Babička bydlela sama kousek od 
jejich domku, každé odpoledne za ní Hanička zaskočila. Vlastně už to byla 
prababička, ale nikdo jí tak neříkal. Býváš někdy u babičky nebo dědečka 

sám? (...) A mají něco jiného, než co máte u vás? (...) Babička si odpoledne 
zdřímla v křesle a Hanička potichoučku otevřela skříň. Už se do ní dávno 
chtěla podívat. Na dně ležela veliká starobylá krabice. Hanička opatrně 
odsunula její víko a zůstala užasle hledět. Co myslíš, že tam bylo? (...) 

V krabici ležel nádherný bílý vyšívaný šátek, zlaté nitky lemovaly jeho okra-
je, nic takového se dnes nikde neprodává. „Přines mi opatrně tu krabici,“ ozval se za ní 
babiččin hlas. „Ten šátek jsem dostala v den svatby od svého muže, tvého pradědečka. Až 
umřu, dej mi ho na hlavu do rakve. Až se s mým mužem u Pána Boha setkám, chci, aby 
mě hned poznal a věděl, že jsem ho nikdy nepřestala mít ráda.“ Za nějakou dobu babič-
ka zemřela. Ale Hanička vůbec nebyla smutná. Měla velkou starost, aby babička na svou 
nebeskou svatbu vypadala dobře. I celý pohřeb musela myslet na to, co si teď asi s pradě-
dečkem u Pána Ježíše povídají. Víš už, jak je to možné, že se můžeme těšit do nebe? (...)

Aktivita: Nakresli vícekrát slovo „Aleluja“ a výkres vyzdob. Je to poděkování za radost, že 
nám vzkříšený Ježíš otevřel bránu do nebe. Snaž se v týdnu dělat každému radost. Urči-
tě budeš vědět, jak na to.

Bůh nám dává znamení, kdykoliv jsme ztracení. 
Ježíš šátek v hrobě nechal, abych za ním s chutí spěchal.

slavnost Zmrtvýchvstání J 20,1–9
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Veliká radost

Máš kolem sebe rád veselo, nebo radši ticho? (...) Každý jsme trochu jiný. Ale malý Tomášek 
ve školce byl poslední dobou zvláštní. Na každého se mračil. Mračil se hned ráno na paní 
uklizečku na chodbě, potom na paní učitelku ve třídě. V poledne se mračil na paní kuchař-
ku a dokonce i na taťku, když si pro něj odpoledne přišel. „Nemrač se na celý svět, tím nic 
nespravíš. Radši se obouvej!“ bručel táta v šatně. Uběhl celý týden a Tomášek už měl na 
čele málem rýhu, jak se usilovně snažil mračit. Vždycky si našel nějaký důvod. Maminka 
totiž kvůli práci odletěla letadlem někam daleko a Tomášek se rozhodl, že se kvůli tomu 
nebude s nikým kamarádit. Ani s babičkou, ani s dědou, dokonce ani s tátou. Co myslíš, 
bylo to správné? (...) Co bys mu poradil? (...) To mu taky říkali, ale on byl paličatý. „Mamka 
volala, mohla jen chviličku, a moc se na tebe těší,“ hlásil mu jednou odpoledne taťka novou 
zprávu. Ale Tomášek se zakabonil ještě trochu víc. To si určitě taťka jen tak vymyslel, aby 
ho uklidnil. Ze školky šli napřed do obchodu koupit nějaké jídlo. Dokonce i Tomášek nesl 
jednu igelitku. Schválně se loudal a hleděl do země, a tak si nemohl všimnout, jak taťka 
někam spiklenecky mrká. Pomaličku se doloudali k domovním dveřím a ty se náhle samy 
od sebe otevřely. „Pojď sem, ty můj malý mračounku,“ smála se maminka na celé kolo 
a popadla Tomáška do náruče. Pozorovala je oba už chvilku oknem a docela se při tom 
bavila. Tomášek samým překvapením zapomněl, jak se má teď vlastně tvářit. A tak schoval 
hlavu mamince na krk a byl zticha. Když je človíček moc šťastný, tak ani neví, co má říct. Byl 
jsi někdy taky tak moc rád? Kdy to bylo? (...)

Od Velikonoc každou neděli slyšíme evangelia, která přinášejí zprávu o radosti někte-
rých lidí. Kdo to byl dneska? (...) Pán Ježíš byl nejen jejich učitel a mistr, ale i nejlepší kama-
rád, kterému ve všem věřili. A i když se na chvilku jakoby ztratil ze světa a nechal je samot-
né, opět se vrátil. Když byli sami, byli smutní a měli strach. Ale teď od něj dostali dokonce 
veliký dárek. Předal jim Ducha Svatého, to byla síla radosti a pokoje, kterou měl Pán Ježíš 
vždycky v sobě. Teď ho dostali i učedníci. Ale jeden tam nebyl. (...) A vůbec jim nevěřil, když 
mu o tom vyprávěli. Proto byl smutný a měl strach mnohem déle než ostatní. Ale Pán Ježíš 
mu pomohl. Jak to dopadlo? (...)

Aktivita: Ústa má člověk nejen kvůli jíd-
lu, ale také kvůli mluvení a úsměvu. 
Vyzkoušej si dnes, jak se ti podaří na 
každého se usmívat. A to i tehdy, když 
bude něco jinak, než si představuješ. 
Pak namaluj, jak vypadá úsměv lidí, 
které máš rád. Nezapomeň za ně 
Pánu Bohu poděkovat.

Kdo je smutný, nevytuší,  
že už smích na dveře buší. 
Věř, že slovo poslední  
má dobrý Bůh v každém dni.

2. neděle velikonoční J 20,19–31
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Důležité svědectví

Na okraj zahrady s olivami se slétlo velké hejno ptáků. Pozval je sem starý krkavec, který jim 
chtěl něco důležitého povyprávět. Viděl jsi už někdy krkavce? (...) Všichni si ho vážili – ne 
proto, že byl starý, ale proto, že byl moudrý, hodně toho už viděl a všechno si pamatoval. 
„Vážení,“ začal hodně nahlas, aby uklidnil hlasité štěbetání a klábosení, „v pátek odpoledne 
jsem létal za hradbami Jeruzaléma. Všiml jsem si velkého srocení lidí, šli směrem ke Golgo-
tě. Zamířil jsem ke známému vrchu a zpovzdálí pozoroval, co se bude dít. Jako obvykle tam 
probíhala nějaká poprava, v pátek to byli tři muži zároveň. Když postavili poslední kříž a už 
to skončilo, letěl jsem blíž. To víte, že tam někdy nechají vojáci zbytky jídla. Posadil jsem se 

na jeden z kůlů a slyšel jsem ty muže na kříži spolu promluvit. Moc jsem 
neviděl, udělala se vám tam najednou úplná tma, ale hlasy, ty já si dobře 

pamatuju.“ „Kvůli tomu nás sem voláš?“ vypískl drze vrabčák. „Já jsem 
je všecky taky viděl. A žádné zrní tam nebylo, ani chleba.“ Krkavec se 
na křiklouna přísně podíval a pokračoval. „Ještě jsem se nikdy nezmýlil 

v rozeznání lidského hlasu. A v neděli po poledni jsem uslyšel toho muže, 
co byl v pátek na kříži, mluvit. Šel s nějakými dvěma jinými muži a něco 

jim povídal. Udělal jsem veliký oblouk a nadlétl jsem si, abych si ho pro-
hlédl zepředu. Byl to opravdu on. Sledoval jsem je až do Emaus, ale když 

zašli do domu, vrátil jsem se sem. A teď mi někdo vysvětlete, jak to, že 
někdo, kdo je úplně mrtvý, a to já poznám, chodí živý po světě a povídá 
si s kamarády?“ „Já, prosím,“ pípl malý slavíček, „taky něčemu nerozu-
mím.“ Víš, jaký je slavík? (...)

„Ještě nedávno tady v Jeruzalémě chodil muž a mně u něho bylo 
moc dobře. Tak jsem mu vždycky večer zpíval. Zpíval jsem mu i na Oli-

vové hoře, ale vyhnali mě pryč, protože tam dupali a polámali můj keř. 
A pak jsem zpíval, když toho muže nesli zabaleného do hrobu. Zpíval jsem moc smutně, 
protože mně bylo líto, že ho neuvidím. Ale v neděli kvečeru jsem ho zase uviděl. Málem se 
mi krk rozskočil radostí. Napadla mě úplně nová písnička a teď ji stále zpívám. Lidi se zasta-
ví, poslouchají ji a mají taky radost.“ „Ještě bych doplnil jednu drobnost,“ ozval se veliký výr 
tiše. „Bydlím v háji u Emaus. V neděli v noci vyklouzli z jednoho domu ve vesnici dva muži 
a spěchali sem k Jeruzalému. Letěl jsem tiše nad nimi, ale vyplašili mi všechny myši. Když se 
dostali až k domu, u kterého zpíval tady slavík, vběhli dovnitř a začali se se všemi objímat 
a něco jim říkali.“ Všichni ptáci ztichli. Otočili hlavičku na krkavce, jestli je z toho moudrý. 
„Vážení,“ začal zase mluvit, „jsme svědky největšího zázraku na zeměkouli. Ten dobrý muž 
byl mrtvý a teď zase žije. Leťte a zpívejte zprávu o tom až do konce světa.“ Ty určitě víš, 
o kom ptáčci mluvili. (...)

Aktivita: Nauč se novou velikonoční písničku a zpívej si ji často. Poslechni si ráno ptačí chva-
lozpěv. Dívej se, jak celá příroda chválí Pána Boha, svého Stvořitele. Nakresli mu i ty 
něco hezkého jako chválu.

Žádný člověk svými slovy velký zázrak nevypoví. 
Bohu chválu na zemi šíří celé stvoření.

3. neděle velikonoční Lk 24,13–35
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Spolehlivý pastýř

Vzpomínáš si na pohádku o kůzlátkách a vlkovi? (...) Jak 
se vlk chtěl dostat dovnitř? Kůzlátka ho vždycky poznala 
a neotevřela mu. A že se ten vlk snažil, aby měl stejný 
hlas jako jejich maminka koza. Co všechno dělal, aby 
kůzlátka obelhal? (...)

Sylvinka jezdila odmalička k babičce na vesnici. 
Sice tam nebyl internet ani počítač s pohádkami, 
zato měla babička slepice, králíky a psa. Sylvinka si 
oblíbila malé králíčky. Chodila za nimi tak často, že 
si je úplně ochočila. Pořád jim něco povídala a oni 
se tlačili u dvířek a strkali se, kdo jí bude nejblíž. Máš nějaké ochočené zvířátko? (...) Pozná 
tě podle hlasu? (...) Jak to, že tě má rádo? (...) Občas přijel k babičce i bratranec Matěj. 
Byl to trochu divočejší kluk. Zkoušel na dvorku práskací kuličky, sem tam mu do králíkárny 
vletěl míč. Do všeho bouchal klackem a honil slepice kolem dvora. Co myslíš, jak na něho 
králíčci reagovali? (...) Sotva Matěje uslyšeli, natlačili se do nejzazšího koutku a tvářili se, 
že ohluchli. Zvířátka dobře poznají, komu mohou důvěřovat. Proto Pán Ježíš vyprávěl svým 
posluchačům příběh s ovečkami. Viděl jsi už nějakou živou? (...) Většinou jich lidé chovají 
víc pohromadě a ony se jako malé stádečko společně pasou. I v Ježíšově krajině patřila 
stáda oveček ke každé vesnici. Staral se o ně pastýř. Měl silnou hůl. Nač? (...) Nosil také 
přes rameno brašnu s kouskem chleba nebo sýra. To bylo jeho jídlo. O starý tvrdý chle-
ba se někdy podělil i s ovečkami, kterým to moc chutnalo. Ale co byl vlastně jeho hlavní 
úkol? (...) Pastýř se musel rozhlédnout po krajině a dovést stádo na místo, kde byla zelená 
tráva. Protože tam v těch místech v Izraeli je velice málo vody a tráva rychle usychá. Měl 
se starat o to, aby se žádná ovečka přes den nikam nezatoulala. A večer je všecky zase 
přivedl do ohrady a zavřel za nimi dveře do chléva. Proč se musely na noc schovávat? (...) 
Zvířátka poznala, kdo se o ně dobře stará, a vždycky ráno se už tlačila ke dveřím a těšila se, 
až vyjdou ven. Pastýřem byl člověk celý život a všichni ho znali – lidé i ovce. Také on znal 
každou ovečku zvlášť, věděl, jak vypadá, jakou má povahu. A když hrozilo něco ošklivého, 
pastýř statečně ovečky bránil. No ale co kdyby se některý pastýř choval jako Matěj? Bylo 
by s ním ovečkám dobře? (...)

Ti, kdo Pána Ježíše poslouchali, mu teď dobře porozuměli. On se k nám chová stejně 
jako dobrý pastýř ke svým ovečkám. Zná i tebe, zve tě každé ráno, abyste byli celý den 
spolu, a i v noci tě chrání. Jen je potřeba poslouchat, co ti říká, a nenechat se zlákat něčím 
špatným. Ale přece i ta hloupá kůzlátka dokázala poznat, co je správné.

Aktivita: Nakresli louku s ovečkami, každá má na sobě jméno některého z tvých kamarádů 
i tvoje. Ti šikovnější mohou ovečky vystřihnout, podlepit a postavit. Ve větší skupince 
udělejte kolem ohradu z dřívek a popovídejte si, jaké to je, když kolem chodí v noci vlk. 
Umíš zapískat, abys přivolal pomoc? Zkuste si zahrát na ovečky a vlka.

Milý bráško, žádný strach, jsme jak ovce na horách, 
kde nás dobrý pastýř brání, každého před zlým ochrání.

4. neděle velikonoční J 10,1–10
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Cesta

Chodíte někam do přírody? Na túru, na procházku nebo do lesa? (...) Po jaké chodíte ces-
tě? (...) Bývají tam nějaké značky? (...) Nakresli na papír nějakou hodně klikatou cestu od 
jednoho hradu k druhému, přes kopce i údolí. Byla to hodně stará cesta, putovali tudy 
lidé pěšky i na voze, s koňmi i na horských kolech. Ta cesta byla tak stará, že byla všelijak 
pokroucená a nahrbená. Už dávno postavili mezi oběma hrady rovnou asfaltovou silnici, 
kudy denně profrčela spousta aut. Krajinou supěl po kolejích vláček plný cestujících. Stará 
cesta jen smutně ležela a nikdo po ní už nechodil. Zarostla křovím a šlahouny, vyrostla na ní 
velká mraveniště, uprostřed ní začaly rašit stromy. (Nakresli.) Jednoho dne se na ní objevila 
rodinka s dětmi. Ujel jim vlak, auto neměli a chtěli jít na hrad. „Když jsem byl malý,“ řekl 
tatínek, „vedla někde tudy cesta. Byla moc krásná. Určitě ji najdu, uvidíte, že nezabloudí-
me.“ „Vždyť se tu pořád nějak motáme dokola,“ podotkla nespokojeně maminka, ale dáva-
la pozor, jestli tu cesta přece jen někde není. Každou chvíli se někomu z nich podařilo kou-
sek objevit. Nakonec z toho byla zajímavá celoodpolední hra. Co všechno mohli na takové 
schované lesní cestě vidět? (...) Když došli k hradu, připadali si jako stateční dobyvatelé. 
Takový výlet se jim moc líbil. Byl jsi na nějakém zajímavém výletě? (...)

Tatínkovi to nedalo a s několika kamarády tam za týden vyrazili znovu. Měli pilky, sekery, 
krompáč a pustili se do práce. V dalších týdnech přišli noví brigádníci, pan starosta přive-
zl traktor s vlečkou na odvážení vysekaného klestí. Stará cesta se protáhla, až zapraštělo 
v kořenech stromů kolem, a zazelenala se novou trávou a mechem. (Vymaž křoví a cestu 
vybarvi.) „To je ale krásná cesta, narok sem určitě přijdeme znovu,“ bylo teď slyšet každou 
chvíli. „Tady je mnohem krásněji než v tom přecpaném vlaku,“ libovali si ostatní. „Na starý 

hrad by se mělo chodit jen starou hradní cestou,“ doporučovali všichni 
svým známým. Víš proč? Protože patří k sobě. Cesta vede k němu a on 
je na jejím konci. Kdo jde po ní, je mnohem šťastnější než ostatní.

Je to podobné, jako když Pán Ježíš o sobě řekl, že je cesta. Víš, kam 
nás vede? (...) Je úplně spojený se svým Tatínkem v nebi. Ale toho 
nikdo nevidí. Jen víme, že nás Ježíš k němu určitě přivede. Pán Ježíš už 
pro nás dokonce v nebeském hradě nachystal ubytování. A prozradil 

nám, že v nebeském hradě se ví o každém poutníkovi, který po této 
správné cestě jde. A když je unavený nebo něco potřebuje, hned mu 
posílají pomoc a občerstvení.

Aktivita: Na každé turistické cestě bývají značky. Dokresli si je do svého 
plánku. Na cestě do nebe nám pomáhají Boží přikázání. A také poslušnost 
rodičům. Co ti říkají nejčastěji? Dokresli k cestě.

Cesta vede odsud někam, ať se loudám nebo spěchám. 
S Ježíšem je cesta jistá, pro všechny je tu dost místa.

5. neděle velikonoční J 14,1–12
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Lví oči

Zkoušel ses někdy podívat do sluníčka? (...) Pěkně z toho bolí oči, a stejně nic nevidíš. Slu-
níčko tu totiž není proto, abychom je okukovali, ale... proč vlastně? (...)

V jedné zoologické zahradě se narodil malý lvíček. Napřed byl slepý jako většina naroze-
ných zvířátek. Ale pak se jednoho rána očička rozlepila. Lvíček byl nadšený, každý den viděl 
větší kus světa kolem. Vydával se na objevné výpravy, ale po chvilce většinou někde na 
sluníčku usnul. Probudil se kvečeru, už se šeřilo. Mamka lvice byla pryč, z oblohy nic nesví-
tilo ani nehřálo. Pořádně se vyděsil. „Mamííí!“ zaječel tak silně, že se lvice hned přihnala. 
„Mami, kde je ta žlutá koule z oblohy? Někdo ji sežral?“ „To je slunce a nejde sežrat. Prostě 
se schovalo. Dělá to tak každý den,“ uklidnila ho lvice. „Proč to dělá? Copak neví, že je tma 
a já nic nevidím? To mám celou noc jenom spát?“ zlobil se lvíček. „Nemusíš spát, to jen 
ostatní zvířátka spí, protože nic nevidí, ale my lvi v noci vidíme,“ pochlubila se lvice. Které 
zvíře ještě vidí v noci? (...) „Já vážně trochu vidím,“ broukal spokojeně lvíček. „Jak to, že 
vidím i potmě?“ „Potmě nevidí nikdo,“ řekla lvice, „ale nám stačí pozdrav od slunce, 
který nechalo na obloze. Podívej se, hvězdy a tamta kulička, to je měsíc. Na 
nich nechalo sluníčko své světlo a to nám na celou noc stačí. „Tak to se 
máme,“ pochvaloval si lvíček spokojený s tím, jak je to dobře zařízené. 
Ale stejně se už těšil na ráno. Se sluníčkem je veseleji.

Víc než slunce je pro celý svět důležitý Bůh Otec. To on vymyslel a stvo-
řil všechno kolem, co se nám líbí. Třeba (...) Bez něho by nebylo vůbec nic. 
To je horší než úplná tma. Když žil na světě Pán Ježíš, byli jeho kamarádi 
spokojeni víc než lvíček ve dne. Ale Pán Ježíš se ze světa zase vrátil do 
nebe ke svému Otci. Ty už víš, jak se to stalo. (...) Jeho kamarádi se 
potom báli. Že nebudou zase ničemu rozumět, že budou mít ze vše-
ho strach a že jim bude smutno. Ale Pán Bůh měl připravený plán. 
Poslal z nebe veliký dar pro každého, kdo má rád Pána Ježíše. Ten 
dar se jmenuje Duch Svatý. Je to něco jako lví oči v noci. Protože 
kdo má Ducha Svatého, bude vidět všechno lépe než ostatní, uvidí 
a uslyší znovu Pána Ježíše a bude si vždycky vědět rady. Podle čeho 
se pozná, že máš rád maminku? (...) Nejdůležitější je, že ji posloucháš a pomáháš jí. V čem 
ji vždycky poslechneš? (...) A podle čeho se pozná, že máš rád Pána Ježíše? (...) Je to úplně 
stejné. Jak rosteš, tak poznáváš jeho přání a jeho přikázání a plníš je. A pak určitě můžeš 
očekávat ten veliký dar. Jak se jmenuje? (...)

Aktivita: Ty máš v sobě Ducha Svatého už od křtu. Proto znáš věci, které neznají tvoji nevě-
řící kamarádi. Dokážeš si s nimi o nich popovídat? Nakresli nebo si z obrázku vystřihni 
lvíčka, aby ti připomínal tvoje schopnosti.

Vidím ve dne, v noci nic, proto bych chtěl vidět víc. 
Mít oči lva, milý brachu, zbavil bych se všeho strachu.

6. neděle velikonoční J 14,15–21
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Rozhovor lásky

Povídáš si s maminkou často? Čím to je, že tě neomrzí povídat si s ní 
každý den? (...) Maminka má někdy moc práce, ale kdyby mohla, vždycky 
si s tebou ochotně promluví. Má tě totiž ráda. Všiml sis někdy, že ti, co 
se mají rádi, třeba když chodí kluk s děvčetem, si pořád něco povídají? 
(...) Možná mluví úplné hlouposti, ale chtějí se slyšet. Společný rozhovor 
ukazuje, jak se lidé mezi sebou mají rádi. Někdy ovšem spolu na čas 
mluvit přestanou.

Tak se to stalo i Jozífkovi. Neměl sourozence a doma si všichni věnovali 
jen jemu. Uměl se zabavit i sám se svými hračkami, jezdil už na kole, uměl 
si na počítači pustit pohádky, byl docela samostatný. Všichni ho měli moc 
rádi. Ale po Velikonocích se něco pokazilo. Aspoň se to tak Jozífkovi zdálo. 
Maminka přivezla z porodnice mrňavou holčičku. „Anetka jenom vříská 

nebo spí,“ sděloval Jozífek dědečkovi. Maminka vypadala jako nemocná, 
byla pořád unavená a na Jozífka neměla čas. Ostatní v rodině se mu to sice 
snažili vynahradit, ale Jozífek chtěl být s maminkou, tak jako předtím. Kdo 

se kromě maminky stará o tebe? (...) Jozífek se díval, jak maminka holčičku 
přebaluje, krmí, uspává, chová, a bylo mu z toho smutno. Jednou večer, 

když zase Anetka křičela a nechtěla usnout, se Jozífek rozplakal. „Co se ti sta-
lo?“ podívala se maminka konečně i na něho. Ale Jozífek jen zavrtěl hlavou. Jak jí má říct, 
že by chtěl být zase u ní na klíně, že by se chtěl jen on sám k ní přitulit? Maminka pochopila 
i Jozífkovo mlčení. Poslala tatínka s nespokojenou Anetkou chvilku vedle a vzala Jozífka do 
náruče. A pak si spolu povídali. O čem to mohlo být? (...) Domluvili se, že si vždycky večer 
maminka chviličku pro něho udělá. Aby věděl, že ho má pořád ráda, a aby dostal odvahu jí 
začít pomáhat. Teď ho má totiž maminka ráda dvakrát. Zaprvé jako svého synka a zadruhé 
jako bratříčka Anetky. A to je přece víc než předtím. Kolikrát má maminka ráda tebe? (...)

Když byl Pán Ježíš malý, určitě si nejvíc povídal s maminkou. Ale když byl dospělý, potře-
boval se radit se svým Tatínkem v nebi. Každý den spolu mluvili a Pán Ježíš mu říkal všech-
no, co se mu daří, i to, v čem potřebuje pomoc. Dnes jsme v evangeliu slyšeli jejich spo-
lečný rozhovor. Pán Ježíš mu děkoval za to, co všechno mohl na světě udělat. Za co bys mu 
dnes poděkoval ty? Co se ti podařilo? (...) Pak mu řekl o své radosti, že má kamarády, kteří 
mu rozumí a kteří mají rádi Ježíšova Tatínka, Boha Otce v nebi tak, jak je to naučil. A také 
Boha prosil. Víš za koho? (...) Za každého, kdo mu věří, nejvíc za své kamarády.

Aktivita: Modlitba je rozhovor s Bohem. Řekni mu, za co mu děkuješ, z čeho máš radost a za 
koho prosíš. Nezapomeň dnes na lidi, kteří jsou Ježíšovými přáteli – papeže, biskupy, 
pana faráře... – víš, jak se jmenují?

Neboj se, že někdy snad přestal by tě Bůh mít rád. 
Vždyť sám Ježíš bez přestání předává mu naše přání.

7. neděle velikonoční J 17,1–11a
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Radostné překvapení

Světlušky a Vlčata. Víš, co by to mohlo být? (...) To jsou oddíly Skautu pro nejmladší, tře-
ba jako jsi ty. Scházejí se každý týden ve své klubovně, hrají hry, poznávají přírodu, učí 
se pomáhat druhým, být správní kluci a holky. Taky se spolu i pomodlí. Mají stejné šát-
ky, košile i kalhoty nebo sukýnky, říká se tomu stejnokroj. Nejdůležitější je pro ně jejich 
vedoucí; právě od něj se učí rozeznávat, co je dobré a jak na to. Znáš nějakého takového 
dospělého? (...)

Martinka s Vášou jeli poprvé na skautský tábor. Bydleli v dřevěných chatkách, vařili jídlo 
v kotlíku a v noci měli držet hlídku. Víš, co to znamená? (..) Být vzhůru, když ostatní spí, 
obejít tábor, všechno zkontrolvat a podezřelé věci okamžitě nahlásit. Vystřídaná dvojice už 
zalezla do spacáků v chatce a oba sourozenci stáli venku. Všude byla tma, světlo z baterky 
vrhalo strašidelné stíny. „Já se bojím,“ zašeptala Martinka. „Já taky,“ na to Váša. Čeho se 
báli? (...) Zkontrolovali zámky skladu a zůstali nerozhodně stát u poslední chatky. Dál se 
neodvažovali, tam byla tma ještě hustší. „To je výborné, že tak dobře hlídáte,“ ozval se za 
nimi známý hlas jejich vedoucího. „Pojďte se mnou, něco vám ukážu.“ Odvážně se oba 
vydali za ním a po chvilce už šplhali na myslivecký posed. Zůstali tam sedět tiše jako pěny. 
Za chvilku vyšel měsíc a ozářil celý palouček, na který přišla srna a za ní celé stádo. Chvil-
ku se pásly a pak zmizely. Dětem kolem uší prolétla velká sova a pod nimi profuněla celá 
ježčí rodinka. Tolik krásy za malou chvilku, ani se jim nechtělo odcházet. Když se vrátili do 
tábora a měli jít spát, bylo jim to úplně líto. Na strach docela zapomněli. Zítra to musí všem 
povědět.

Dnes je veliká slavnost Ducha Svatého – Letnice. Poslouchal jsi v evangeliu, co dělali 
apoštolové, než k nim přišel Pán Ježíš? (...) Ze všeho nejvíc se báli. Ale pak se všechno 
změnilo a oni měli velikou radost. Jak se to stalo? (...) Pán Ježíš za nimi nepřišel jen tak si 
popovídat. Dal jim úkol a k tomu měl pro každého velký dárek. Řekl jim, aby se vydali do 
světa a tak jako on všude učili o Pánu Bohu. A co od něj dostali? (...) Svým dechem jim 
předal Ducha Svatého, který dává radost, sílu… co ještě? (...) A také moc odpouštět každou 
špatnost, to je hřích. Jak vlastně poznáš, že je něco špatné? (...) To se většinou někdo na 
tebe rozzlobí. A také tu špatnost musíš nějak napravit. Když ti doma nebo 
ve škole odpustí, tak jste zase všichni kamarádi. Pán Ježíš předal apošto-
lům svou tajemnou moc, která z lidí a Boha Otce v nebi dělá opět dobré 
kamarády. Tato moc naučí i tebe rozeznat, co je dobré a co ne. A taky 
se s ní přestaneš bát, když jsi někde sám. Vzpomeneš si ještě, jakým 
obrázkem se Duch Svatý znázorňuje? (...)

Aktivita: Nakresli vedle sebe tři věci, které někdy děláš a nejsou 
správné. Nakresli přes ně Ducha Svatého a rozhodni se, kterou 
věc s jeho pomocí začneš ode dneška měnit v dobrou.

Duch Svatý je velká síla, každému je ihned milá. 
Poděkuj mu v dnešním svátku, dá i zmatky do pořádku.

slavnost Seslání Ducha Svatého J 20,19–23
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Přístup do nebe

Všiml sis, že lidé v obchodě někdy neplatí penězi, ale mají kartičku? (...) Přístroj u pokladny 
tu kartičku přečte a paní v pokladně ví, že je zboží zaplacené. Lidé u sebe nosí různé dal-
ší kartičky a průkazky – třeba řidičák, občanku, průkazku na slevu do autobusu, kartičku 
k zubaři… napadne tě ještě něco dalšího? (...) Když jdeš do zoo, do kina nebo na koncert, 
musíš mít vstupenku, jinak tě dovnitř nepustí. A jak je to s nebem? Myslíš, že tam pustí 
člověka bez průkazky nebo vstupenky? (...) Určitě nebude-
me držet v ruce žádný lístek. Ale musíme znát nebes-
ké heslo, dokonce ho musíme mít vytištěné uvnitř 
v srdíčku. Tam si ho nebeská čtečka ihned a spoleh-
livě najde.

Parta dětí z horního konce náměstí měla svou klu-
bovnu. Byla to vlastně stará kůlnička na nářadí, ale 
rodiče ji pro děti vyklidili. Tady se odehrávaly vele-
důležité porady, hlavně kluků. Dovnitř mohl vstou-
pit jenom ten, kdo znal tajné heslo. Při jedné tako-
vé poradě se ozval za dveřmi dívčí hlásek: „Kluci, 
pusťte mě, nesu vám od Jardy vzkaz.“ „To by mohl 
říct každý, řekni tajné heslo,“ ozvalo se zevnitř. „Já 
nevím, bráška mi nic neřekl,“ ozvala se holčička za 
dveřmi. „Tak se ho běž zeptat. Jestli je vzkaz důležitý, 
ať ti ho řekne,“ zavelel zevnitř hlas šéfa party. Holčička 
odběhla, ale brzy byla zpátky. Uměla správně celé heslo a taky věděla, že ho musí do klí-
čové dírky zašeptat. Teprve pak kluci uznali, že ji mohou pustit dovnitř. Ale jak je to s tím 
nebeským heslem? Je tajné? (...) Protože Pán Bůh má moc rád úplně všechny lidi a chtěl 
by nás mít všechny u sebe v nebi, prozradil ten kód celému světu. Jeho písmenka jsou:  
J E Ž Í Š K R a dál? (...) Ale jak se tato písmenka dostanou do nás? (...) K tomu stačí docela 
málo. Musíš uvěřit, že tě Pán Ježíš vždycky zachrání, že ti pomáhá a že chce být pořád 
s tebou. A to je všechno. Když to budeš dělat každý den, každou neděli, každý týden 
a pořád, vytiskne se jméno Pána Ježíše ve tvém srdíčku samo. Ty to sice nevidíš, ale Pán 
Bůh si to kdykoliv přečte. A taky třeba andělé, kteří stojí u nebeské brány, to přečtou jako 
nic. Dá se přece jen nějak poznat, jestli už tam máš písmenka napsaná? (...) Trochu ano. To 
máš totiž každý den radost, daří se ti dělat dobré věci, lidé kolem jsou s tebou spokojeni 
a usmívají se na tebe. Časem dokonce poznáš, že ti Pán Ježíš ve všem pomáhá.

Aktivita: Boží Trojice, to jsou tři Boží podoby, které nám ukazují Boží lásku. Nějak se nám 
tady písmenka jejich jmen přeházela. Dokážeš je poskládat? ŮBH TCEO, NPÁ ÍEŠŽJ, 
UDHC VSTÝA. Řekni dnes večer Pánu Ježíši, že ho máš rád. Udělej mamince radost, tře-
ba že si sám uklidíš nebo jí pomůžeš s nádobím. Určitě se ti pak rozzáří nějaké písmenko 
Ježíšova jména.

V nebi se hostina chystá pro každého, kdo zná Krista. 
Na tebe se nejvíce těší Boží Trojice.

slavnost Nejsvětější Trojice J 3,16–18
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Ježíšova parta

Možná jste si někdy ve školce zahráli pohádku o veliké řepě. Znáš 
ji, jak to bylo? (...) Co udělal dědeček, když řepu na podzim nemohl 
ze země vytáhnout? (...) Tak se u práce společně sešla celá rodina 
a snadno ji zvládli. Něco totiž můžeš dělat sám, něco bys dokonce už 
měl umět udělat sám. Co třeba? (...) Ale na některé práce je potřeba 
víc lidí. Napadne tě nějaká práce, do které se musí zapojit i ostatní, 
protože jeden člověk by ji nezvládl? (...)

Ivanka chodila odmalička do gymnastiky. Sportování ji bavilo, cvičila 
ráda a také se těšila na kamarádky i trenérku. Ještě ani nechodila do ško-
ly a už jejich šikovné družstvo přihlásili na celostátní soutěž. Tréninky 
začaly být náročnější, Ivanku někdy po obtížném cvičení bolelo celé 
tělo. Některá děvčata takovou námahu nevydržela a přestala na tré-
ninky chodit, ale i tak bylo moc těžké vybrat z celé skupiny jen deset 
nejšikovnějších děvčat a k nim dvě náhradnice. Už jsi byl na něco 
vybraný? (...) Jak to dopadlo? (...) Termín soutěže se blížil, ale v týdnu, kdy se mělo rozhod-
nout o tom, kdo skutečně pojede, Ivanka onemocněla. Ležela v posteli s horečkou a bolelo 
ji v krku. A byla moc smutná. S takovou ji na soutěž určitě nevyberou. Druhý den kvečeru 
u nich zazvonila trenérka. „Ivanko, musíš se rychle uzdravit, já s tebou určitě počítám. Bez 
tebe jet nemůžeme, to by se holkám špatně závodilo. A v družstvu by nám chyběla tvoje 
dobrá nálada.“ Naštěstí viróza brzy přešla a za týden už byla Ivanka zase v tělocvičně. Tré-
novaly teď dvakrát častěji než dříve, ale vyplatilo se to. Ze soutěže přivezly vítězný pohár 
a radost pro celé městečko.

Pán Ježíš si také potřeboval vybrat dobrou a spolehlivou partu kamarádů. Vzpomínáš si, 
co bylo jeho úkolem? (...) Měl všem lidem ukázat, že je má Bůh rád. Jak to lidem dokazo-
val? (...) Ale v každé zemi je obrovská spousta měst a městeček a vesnic. Schválně, kolik jich 
znáš třeba jen v Česku? (...) V Ježíšově zemi, v Izraeli, jich bylo taky moc. A kolik lidí bydlí jen 
ve vaší vesnici, ve vašem městě? (...) Aby to Pán Ježíš řekl všem lidem, dokonce i nám dnes, 
na to potřeboval hodně dobré pomocníky. Ze všech svých šikovných žáků – učedníků – si 
jich vybral dvanáct. Každý pracovník potřebuje pořádné nářadí: zahradník (...), malíř (...), 
zubař (...), pekař (...). Ale co potřebují ke své práci Ježíšovi učedníci? (...) Ježíš jim dal moc 
svého Svatého Ducha. Dal jim moc křísit mrtvé, vyhánět zlé duchy, uzdravovat nemoci. 
A poslal je do celého světa, aby šířili dobrou zprávu o jeho království. Ty ji také každou 
neděli slyšíš, takže se jim to podařilo. Ale potřebují další pomocníky. Co ty na to? (...)

Aktivita: Ať ti někdo pomůže najít jména apoštolů, kteří se stali prvními Ježíšovými spolupra-
covníky. Najdeš je v evangeliu svatého Matouše v 10. kapitole. Napiš na papír alespoň 
začáteční písmena jmen svých nejlepších kamarádů a dnes se za ně pomodli. Víš, co 
potřebují?

Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Ježíš s nimi má svůj plán. 
Filip, Matouš, Tadeáš, které další ještě znáš?

11. neděle v mezidobí Mt 9,36–10,8
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Nebojácná víra

Dneska se scházíme naposledy před velkými prázdninami. A tak by bylo dobré si vzpome-
nout, co nového ses letos o Pánu Ježíši dověděl. (...) Co jsi začal dělat, aby povyrostlo tvoje 
přátelství s ním i tvoje víra v Pána Boha? (...) Víra je pro nás totiž ještě důležitější než třeba 
peníze v kapse nebo krásně zařízený dům. Určitě jsi slyšel hodně příběhů o lidech, kteří 
Pánu Bohu naprosto věřili. Píše se o nich v Bibli. Koho znáš? (...) Jedním z takových věřících 
mužů byl Daniel. Všichni kolem něho byli pohané. To znamená, že Pána Boha vůbec nezna-
li, nestarali se, co Bůh lidem říká. Někteří se dokonce Bohu vysmívali. Ty jsi taky někdy sám, 
kdo věří – třeba ve školce nebo ve třídě –, a ti ostatní kolem tomu vůbec nerozumí. Jak to 
u vás vlastně je? (...) Máš dost věřících kamarádů? (...) Nejhorší bylo, když se pohané kolem 
Daniela rozhodli, že ho zabijí. Vymysleli plán, podvedli panovníka a Daniela pomluvili. Víš, 
co je to pomluva? (...) Panovník pomluvě uvěřil a odsoudil Daniela k trestu. Měli ho vhodit 
do jámy, kde chovali hladové lvy. Je úplně jasné, co takoví vyhladovělí lvi člověku okamžitě 
udělají. (...) Vzpomínáš si, jak byl ten příběh dál? (...) Myslíš, že měl Daniel velký strach? (...) 
Představ si, že vůbec ne. Modlil se a pak si zpíval. Byl si jistý, že neudělal nic špatného a že 
Pán Bůh úplně o všem ví.

Dneska v evangeliu nám řekl Pán Ježíš, že Bůh dokonce ví přesně i to, kolik máš na 
hlavě vlasů. A co to říkal o těch vrabcích? (...) Daniel Bohu naprosto důvěřoval. Každý den 
na něj myslel, modlil se, četl si o něm a věřil všemu, co Bůh pro lidi udělal. Nebál se, co 
s ním bude, ale chválil Boha, že je dobrý, že je to největší Pán celého světa. A protože měl 

takovou víru, sestoupili do jámy Boží andělé a zavřeli hladovým zvířatům tlamy. 
Lvi nejenže Danielovi neublížili, ale lehli si spokojeně kolem něho a přestali 
mít hlad. Dokonce i pohanský panovník pak uvěřil, že Danielův Bůh je oprav-
du velký, a začal ho uctívat. To všechno dokáže velká víra jediného člověka. 

Taková víra se nedá nikde koupit, nedá se ani naučit. Ale můžeš ji mít. Dá 
se totiž nacvičit. Jak? (...) Když se za ni nebudeš před druhými stydět. 
Když si místo dlouhého brečení začneš pokaždé raději zpívat. Když si při 
každém strachu co nejdřív vzpomeneš na Pána Ježíše a na velkou Boží 
ochranu, protože tě opravdu má moc rád. Když si budeš často připomí-
nat, že všechno řídí dobrý Pán Bůh.

Aktivita: Začni už o těchto prázdninách. Každý den se pomodli, nezapo-
mínej alespoň na nedělní popovídání si s někým doma o nějakém pří-
běhu z Bible, na mši svaté se snaž zapojit – ministranti, schola, pomoz 
při zdobení, úklidu kostela. Všímej si těch, kdo od tebe něco potřebují. 
Nakresli si lva a anděla a občas se na ně podívej.

Nikdy nejsme zcela sami, ani když lvi cení tlamy. 
Bůh mě chrání zcela jistě i na prapodivném místě.

12. neděle v mezidobí Mt 10,26–33
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