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Milí přátelé!
Ve školním roce 2015/16 máte opět možnost při své katechetické práci s dětmi využít 

naši pastorační pomůcku – knížečku se sadou samolepek a metodickou příručku s přísluš-
nými texty. Letos v roce Národního eucharistického kongresu obnovuje církev u nás vztah 
ke svátostnému Ježíši a potřebuje se více sytit i z Božího slova. Nedělní evangelia cyklu B/C 
se tak stala vhodným tématem pro   přípravu samolepek. Metodika byla dosud využívána 
při mších pro děti, jako doplněk ve výuce náboženství nebo při schůzkách malých minist-
rantů či scholiček, využívali ji tedy převážně kněží a katecheté. Rádi bychom nyní, aby texty 
měli k dispozici i rodiče dětí, které samolepky sbírají, zvláště ve farnostech, kde souvislá 
katechetická práce s dětmi není možná. Rodiny se takto mohou připravit na nedělní evan-
gelium už předem, děti pak dávají větší pozor při bohoslužbě slova. Jistě najdete i mnoho 
dalších variant, kdy a jak se dá v rodině najít chvilka ke společné četbě evangelia a popoví-
dání si o něm, třeba s pomocí našich příběhů.

Texty pro každou neděli tvoří krátký příběh ze současného života dětí, stručný výklad jed-
né či několika myšlenek evangelia, na ně navazuje návrh možné aktivity. Závěr tvoří krátká 
modlitba pro děti, která má sloužit na základě přijatého poznání i jako model k postupné 
formulaci modliteb vlastních. Nabízené texty přijměte jako inspiraci, podnět, který může 
být vhodně upravován podle Vašich potřeb a možností.

Na začátku školního roku obdrží děti knížečku formátu B6 obsahující na každé stránce 
ilustraci nedělního evangelia. Na nedělní mši svaté dostane dítě samolepku, která doplňu-
je výpověď evangeliu odpovídající ilustrace, a nalepí si ji do sešitku. Celý obrázek si může 
doma vymalovat.

Samolepky s doplňujícím materiálem jsou k dispozici na Centru pro katechezi v Olomouci.
Přejeme Vám i sobě, aby se i touto cestou Boží slovo šířilo mezi všemi generacemi věří-

cích a nebylo omezováno našimi nedokonalostmi. Ať Pán žehná Vaší práci i těm, které Vám 
skrze ni svěřuje.

V Olomouci 17. dubna 2015

Pracovníci Centra pro katechezi v Olomouci
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ZÁ
ŘÍJežíš uzdravuje nemocné

Dnes je první neděle v měsíci září. Tento týden se všechno dalo do pohybu. Školáci s aktov-
kami se hrnou do školy, maminky vedou malé děti do školky. Cestou potkávají spoustu lidí, 
zdraví se, pokřikují na sebe nebo si jen tak zamávají. Koho cestou potkáváš ty? (…) Určitě jsi 
už viděl někoho s brýlemi (proč je má?) nebo s hůlkou (k čemu je?), se sádrou?

Pán Ježíš se dnes taky vydal na cestu a potkal hluchoněmého člověka. Víš, co to zna-
mená být hluchoněmý? Takový člověk vůbec nic neslyší. Neslyší hlas maminky ani štěkat 
psa, neslyší, když se blíží něco nebezpečného. Vidí lidi, jak hýbou pusou, ale pořád je ticho. 
A tak se ani nemůže naučit dobře mluvit, když neslyší, jak se to dělá. Jako by ses díval na 
nějakou pohádku nebo film v televizi a pořád by nešel zvuk.

„Jak bychom mu mohli pomoct?“ přemýšleli už dlouho jeho kamarádi. Před pár dny 
uslyšeli, že jejich krajinou prochází Pán Ježíš. „Zavedeme ho k němu, když pěkně popro-
síme, určitě mu nějak pomůže,“ říkali si a spěchali za Ježíšem. Nemocný muž se napřed 
trochu bál. Myslel si: „Co se mnou bude dělat? Vždyť nepatřím do národa Izraelitů (Židů) 
a on přišel pomáhat jenom jim.“ Ale to už jeho kamarádi volali na Pána Ježíše. Co myslíš, 
že se v tu chvíli stalo? (…)

Pán Ježíš uviděl jejich víru a nadšení, zavolal si nemocného k sobě a odešli spolu kousek 
stranou. Tam už nebylo tolik křiku a lidé zvědavě nenakukovali, co se bude dít. Pán Ježíš 
se pomodlil, dotkl se prstem uší i jazyka toho muže a uzdravil ho. To bylo radosti. Uzdrave-
ný muž se smál a děkoval, se všemi chtěl mluvit. Přátelé jeden přes druhého Pána Ježíše 
chválili a ostatní lidé si vyprávěli o dalších Ježíšových zázracích a divili se, jak dobře všechno 
udělal.

Aktivita: a) Chceš si vyzkoušet, jaké to je nemluvit a neslyšet? Domluv se třeba s maminkou 
nebo s kamarádem, že si spolu budete pět minut povídat, ale nevydáte při tom žádný 
zvuk. Můžete si pomáhat pohyby celého obličeje nebo gesty (ale ne kreslit). Až skončíte, 
tak si povězte, o čem jste vlastně spolu chtěli mluvit.
Už víš, jak je dobře, když člověk může mluvit a poslouchat? To je opravdu 
důvod Pánu Bohu za to poděkovat.

b) Zjisti, co je to znaková řeč, k čemu slouží. Můžeš se naučit nějaké 
slovo.

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti, že slyším a umím mluvit. Děkuji ti za 
maminku a tatínka, sourozence, paní učitelku, za každého, kdo 
mě naučil mluvit. Děkuji, že slyším svoje jméno, že mohu říct, co 
potřebuji. Chci tě poprosit za nemocného  ......................(kama-
rád, příbuzný…), abys ho uzdravil. Věřím, že mu pomáháš. Pro-
sím i za sebe, pomoz mi, abych dobře slyšel, když mi někdo říká, 
jak se mám správně chovat. Amen.

23. neděle v mezidobí Mk 7,31–37
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Ježíš mě učí věřit a nebát se

Pletou si tě lidé s někým? Není to moc příjemné, ale když máš staršího 
sourozence, asi ti občas někdo řekne jeho jménem. Někdy se splete 
i maminka, když je moc unavená.

Pán Ježíš si jednou povídal se svými učedníky a také se jich zeptal: 
„Pletou si mě lidé s někým? Co o mně říkají?“ Každý učedník slyšel 
něco jiného, odpovědí bylo hodně. „A co si o mně myslíte vy? Vždyť už 
mě přece znáte?“ zeptal se potom svých učedníků. Nejvíce se Pánu 
Ježíši líbila odpověď apoštola Petra: „Ty jsi Mesiáš, král poslaný 
od Boha, na kterého už dlouho čekáme. Ty jsi panovník, který 
zachrání lidi na celém světě před vším zlým.“ I ostatním se tako-
vá odpověď líbila. Už se těšili, jak budou stát po boku takového 
vládce. Ale Pán Ježíš jim začal vysvětlovat, že to není tak jed-
noduché. Že ho to bude hodně bolet a že dokonce musí zemřít. 
S tím ovšem Petr spokojený nebyl. Začal tak hlasitě protestovat, 
až ho musel Pán Ježíš napomenout. Člověk přece nemůže rozumět 
všemu, co chce Bůh. Poslechni si příběh o strachu jednoho malého 
chlapce.

Malý Vojtík si neuměl představit ani chvilku bez maminky. 
Všechno dělali spolu. Vařili, čekali na tatínka, až přijede z práce, 
chodili nakupovat, těšili se spolu na miminko, které se už brzy 
narodí. Jednou večer si ho ale maminka vzala na klín. „Dnes 
v noci odjedu pryč, a až se vrátím, přivezu ti sourozence. Pár dní 
tu s vámi bude babička.“ Ale Vojtík se rozkřičel na celé kolo: „Já nechci, abys šla pryč, nebu-
du tu s babičkou. Já nechci to mimino, já chci jít s tebou.“ Marně ho oba rodiče uklidňovali. 
Nakonec z velikého pláče přece jen vyčerpaně usnul. Pár dní uteklo jako voda, Vojtík si 
povídal s babičkou a stále víc a víc se těšil na maminku. A najednou stála rozesmátá ve dve-
řích. Tatínek za ní držel v jedné ruce kňourajícího Petříčka a ve druhé nový kopačák. „Přece 
už brzy musíme všichni začít trénovat,“ smál se. Vojtík nevěděl, komu má dřív skočit kolem 
krku. Takové překvapení nečekal. Teď už bude věřit tatínkovi a mamince, že to s ním myslí 
vždycky dobře, a nebude se bát, když něco naplánují jinak než on.

Jaké pěkné překvapení jsi už doma zažil ty? (…) Je to proto, že tě maminka s tatínkem 
mají rádi. Ale nejvíc ze všech tě má rád Pán Bůh. Proto poslal svého Syna, Pána Ježíše, aby 
nás učil a přivedl do svého království. Jeho máme poslouchat a trochu se mu podobat 
v tom, jak jsme hodní na druhé lidi. Co všechno už o něm víš? (…)

Aktivita: Vymysli, čím dnes někoho opravdu příjemně překvapíš.

Modlitba: Pane Ježíši, prosím tě, pomáhej mi, když se někdy bojím, že zůstanu sám. Dej 
mi sílu, abych vydržel bez zbytečných křiků a zlobení se, když se mi něco nelíbí. Ať se 
těším, že mi ukážeš něco lepšího. Nauč mě věřit, že jsi pořád se mnou. Amen.

24. neděle v mezidobí Mk 8,27–35

ZÁŘÍ
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První místo v Ježíšově království

Už se někdy stalo, že ti maminka nebo tatínek chtěli říct něco důležitého a ty jsi neposlou-
chal? Představ si, že se to stalo i Ježíšovým učedníkům. Zrovna procházeli krajinou, kde 
Pán Ježíš bydlel, jmenovala se Galilea, a on jim vypravoval, jak to bude těžké, až ho zlí lidé 
zatknou a zabijí. Položí ho do hrobu, ale on třetí den vstane a bude opět živý. Učedníci 
z toho byli celí zaražení, moc té řeči nerozuměli. Tak si za chvíli začali mezi sebou šeptat, 
pak už se bavili nahlas, ale úplně o něčem jiném. Pán Ježíš je nechal být, ale doma se jich 
zeptal. „O čem jste si to cestou povídali?“ Najednou se začali stydět. Vždyť se celou cestu 
jeden na druhého vytahovali, kdo bude v Božím království nejdůležitější. Představovali si 
to jako stupně vítězů na nějaké sportovní soutěži. Určitě jsi to už viděl, jak vítěz mává na 
všechny strany, hraje hymna, lidé mu tleskají a obdivují ho. Úplně při tom zapomněli, že 
jim Pán Ježíš něco vysvětloval a že se měli raději pořádně zamyslet a zeptat se ho na to, co 
nepochopili.

Ale Pán Ježíš se nezlobil. Naopak, všechno učedníkům trpělivě vysvětloval. „V nebi je to 
úplně jinak,“ začal. „Tam se nedostane nikdo, kdo chce druhého pořád předbíhat, každého 
vždycky porazit a za každou cenu vyhrát. Nebeský Otec má připravenou odměnu jenom 
pro toho, kdo se snaží, aby se druhým vedlo lépe. Zvláštní cena čeká na ty, kdo pomáhají 
dětem, starým a bezmocným, třeba těm, kdo mají vážnou nemoc nebo nějaké trápení. 
Není důležité, abyste byli nejlepší jen kvůli sobě. Je potřeba být dobrý kvůli tomu, aby se 
z vašeho úspěchu mohlo radovat hodně lidí.“

Víš, co tím myslel? Třeba umíš pěkně zpívat, kreslit, tančit, někomu jde lehce učení, 
jinému vaření, někdo je rychlý, někdo spolehlivý a přesný. Tyto schopnosti dává Bůh lidem, 

aby se svět stal hezčím. Mají s nimi pomáhat ostatním, aby mohli vyřešit své 
potíže, mají s nimi potěšit smutné, ukázat jim kousek krásy, která bude 

v nebi. Pro Boží království je takový člověk velice důležitý („kdo chce 
být první, ať je služebníkem všech“). Velikou chybou ovšem je, 

když se někdo pro své vlastnosti stane namyšleným a předvádí 
se. Takový se do Ježíšova království buď nedostane, nebo tam 
bude na posledním místě.

Aktivita: Co umíš dobře? Nakresli, co se ti daří, co umějí tvoji 
kamarádi, a obrázek dej Pánu Ježíši ke kříži. Jako poděkování za 
to, čím můžete druhým dělat radost. Pán Ježíš vás s radostí bere 

k sobě na klín.

Modlitba: Pane Ježíši, tys přišel z nebe na zem, protože nás máš rád. 
Chceš nás mít všechny u sebe v nebi. Děkuji ti, žes mi dal maminku 
a tatínka, babičku s dědou, aby se o mě starali a naučili mě, jak mám 

mít rád ostatní lidi. Pomoz mi dobře se učit, abych mohl druhým brzy 
pomáhat. Amen.

25. neděle v mezidobí Mk 9,30–37

ZÁ
ŘÍ
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Ježíš nás povzbuzuje k dobrému chování

Na obrubníku u školy seděl malý chlapec a usedavě plakal. Už podruhé mu letos někdo 
rozbil jeho krásné nové kolo. Poprvé mu jen ulomili světla, ale tentokrát zničili kolo tak, že 
se na něm nedalo odjet.

„Hele, prcek tu brečí, asi ztratil dudlík,“ posmívají se starší kluci. Ale jeden z nich, Martin, 
se neposmívá. Mlčí. Není mu moc dobře, když vidí malého tak plakat. Ví totiž, kdo kolo 
zničil. On sám při tom těm darebům dělal hlídače. Dával pozor, jestli někdo nejde, aby 
stačil kluky varovat. Zdálo se jim legrační přecvakat dráty v předním kole, to bude zábavy, 
až se majitel pokusí odjet. Martinovi za to kluci slíbili novou hru, kterou mu zatím rodiče 
nechtěli koupit. Právě si ji nese v aktovce. Doma hned sedá k počítači, ale ne a ne se zba-
vit myšlenek na chlapcův pláč. „Já jsem přece nic neudělal. Já jsem nic nerozbil,“ snaží se 
marně uklidnit své svědomí. Hra ho úplně přestala bavit. „Co mám dělat?“ Martinovi vůbec 
není dobře.

Co bys Martinovi poradil? Přece jenom stál a díval se. Udělal nějakou chybu? (…) Tak co 
má teď udělat? (…) Má jít za tím chlapcem? Nebo za paní učitelkou. Nebo za tatínkem? Je 
to těžké, viď?

Pán Ježíš nám dnes v evangeliu vysvětluje, že se nikdy nesmíme přidat k ničemu špat-
nému. Ani rukama, ani nohama, ani očima nemůžeme nikomu pomáhat dělat zlou věc. 
Když ho neposlechneme, ublížíme vždycky někomu hodnému. A navíc sami budeme mít 
problémy. Taky nám říká, že máme odmítnout a jít pryč, když nám někdo něco špatného 
nabízí. Když nás zve do něčeho tajného, co nesmějí rodiče vědět.

Martin nakonec sebral odvahu a šel za tatínkem. To se ví, že se tatínek napřed rozzlobil 
a Martin měl na pár týdnů zakázaný počítač. Ale pak spolu šli k chlapcovým rodičům. Mar-
tin se tam s oběma tatínky naučil opravovat kolo. A taky získal nového kamaráda. Poznal, 
že přiznání je těžké, ale za tu radost, že mu druzí odpustili, to stálo.

Aktivita: Podívej se na své ruce: co všechno jsi s nimi už udělal 
dobrého? (…) A co jsi s nimi neudělal správně, co poka-
zily? (…) I nohama se dají dělat věci dobré i špatné. 
Vymysli nějaké příklady. (…) A oči? I dnes už viděly 
tolik krásy kolem (…). Ale někdy se dívají schválně i na 
to zakázané – nepěkné obrázky třeba v časopise nebo 
v počítači, pořad v televizi, zvědavě nakukují, kam 
nemají. A někdy naopak zase nechtějí vidět, že druhý 
něco potřebuje.

Modlitba: Pane Ježíši, pomoz mi, prosím, abych se 
dokázal přiznat, když něco provedu, a uměl 
se omluvit. Ale hlavně prosím, dej mi odvahu 
odmítnout špatnou věc. Abych nikdy druhé-
mu neubližoval, ani nenaváděl druhé udělat 
něco nedobrého. A dej mi, prosím, sílu zastat se 
těch, kterým druzí ubližují. Amen.

26. neděle v mezidobí Mk 9,38–48

ZÁŘÍ
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Manželství muže a ženy je Boží dílo

Někdy se stane, že se maminka s tatínkem začnou hádat. Křičí 
a mračí se na sebe, všichni jsou z toho smutní. Ale pak se zase 
usmíří a usmívají se, protože se mají rádi a vědí, že patří k sobě. 
Tak už to bývá v každé rodině. I v židovském národě se manželé 
někdy chtěli po velkých hádkách rozejít. A tak se farizeové zepta-
li Pána Ježíše, co si o tom myslí.

„Pán Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Když spolu chtějí 
žít, připraví se svatba a po ní jsou z nich manželé. Patří navždy 
k sobě, jeden druhému pomáhá a Pán Bůh jim žehná, aby se měli 
rádi. Oba dva se mají starat o to, aby jim spolu bylo pořád dobře. 
Protože je každý z nich jiný, pomáhají si navzájem v tom, co ten dru-
hý neumí nebo mu nejde moc dobře. Nikdo nesmí jejich manželství 
rozbíjet a také nikdo nesmí od své rodiny odejít pryč a myslet si, že je 
to v pořádku. To je taková špatnost, že podle židovských zákonů za ni 
zasluhuje smrt.“ Pán Ježíš byl velmi vážný, když tato slova říkal. Je to, 
jako když držíš v ruce minci, třeba pětikorunu. Pokaždé vidíš pořádně 
jen jednu stranu. Sice je každá strana jiná, ale obě platí stejně. Je to 
jedno, kterou stranou platíš. Tak vidí manželství Pán Bůh. Je jedno, 
jak vypadají, jak jsou zdraví nebo kde každý pracuje; stále pat-
ří k sobě. Víš, jak vypadá falešný peníz? Jedna jeho strana je 
pokažená, mince je neplatná a ty si za ni nic nekoupíš. Peníz 
nemůžeš a ani nesmíš jen tak rozbít. Za to bys byl potrestaný. 
S manželstvím je to stejné.

Když se děvčeti líbí nějaký chlapec nebo chlapec má rád nějaké 
děvče, nemohou hned mít svatbu a stát se manželi. Nejdříve je potřeba, aby poznali svoje 
zvyky, co se druhému líbí a co ne, mají poznat i svoje rodiny, aby si lépe porozuměli. Je moc 
důležité, aby se každý hned na začátku, když se seznámí, zeptal Pána Ježíše, jestli potkal 
opravdu toho správného člověka. Protože s ním bude pak celý svůj život bydlet a také spolu 
budou vychovávat děti, které se jim narodí. Teprve když jsou lidé dospělí, mohou si navzá-
jem slíbit, že se budou mít stále rádi, a poprosit Pána Ježíše, aby jim pomáhal tento slib 
dodržet.

Aktivita: I když jsi ještě malý(á), můžeš pomáhat udržovat lásku mezi tvými rodiči. Každý den 
se za ně pomodli, poděkuj za oba. A když se na sebe mračí, tak se nenech zastrašit, ale 
v důvěře to řekni Pánu Ježíši, nejlépe při mši svaté. Připrav pro rodiče v tomto týdnu pře-
kvapení, ze kterého by poznali, jak moc ti záleží na tom, aby vám všem bylo spolu dobře. 
Nakresli třeba velké srdíčko a napiš tam jejich jména nebo udělej něco, co mají oba rádi.

Modlitba: Dnes ti děkuji, Pane Ježíši, za maminku a za tatínka. Za to, že se našli a mají se 
rádi, že jsem se jim narodil(a) a že se o mě starají, abych měl(a) všechno, co potřebuji. 
Prosím tě, pomáhej jim, aby se vždycky uměli domluvit a aby si dokázali odpouštět. 
Chci jim každý den pomáhat. Amen.

27. neděle v mezidobí Mk 10,2–16

ŘÍ
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V Ježíšově království nejsou lakomci

V jedné ulici žily dvě rodiny, které se přátelily. Maminky se často navštěvovaly, povídaly si, 
zkoušely nové recepty, tatínci hráli s kluky fotbal a menší děti si půjčovaly hračky i domů. 
O Vánocích dostaly děti v jedné z těch rodin úžasnou stavebnici. Z jednotlivých dílků bylo 
možné postavit celé město, kde svítily semafory na křižovatkách, troubila auta, otvíraly se 
dveře obchodů. Tatínek s dětmi stavěli město skoro celé vánoční prázdniny. Byla to opravdu 
krása. Na Silvestra odpoledne měli hotovo, právě když přicházeli jejich přátelé na návštěvu. 
Ti koukali. Stavba zabrala celou polovinu pokojíčku. „Pozor, tam nešlap!“ „Opatrně, ať něco 
neshodíš!“ „Na to nesahej!“ tvářili se malí majitelé města velice důležitě a neustále své 
kamarády napomínali. Pak jim předvedli, co všechno chytrá stavebnice dokáže. „Ne, ovla-
dač ti nepůjčím,“ odmítl kamarádovu prosbu starší chlapec a přístroj k sobě pevně přitiskl. 
Maminky se v kuchyni právě dávaly do bábovky a moc se divily, proč už děti chtějí jít domů. 
Zamlklí malí návštěvníci se na chodbě rychle navlékli do kabátů. Slzičky měli na krajíčku. 
Jejich kamarádi je ani nešli vyprovodit. Dokonce si ani nevšimli, že už odcházejí. Přes pro-
sklené dveře mrkala světla umělého města. Něco bylo špatně. Co to bylo? (…)

Za Pánem Ježíšem v dnešním evangeliu přišel docela šikovný mládenec a ptal se ho, co 
má dělat, aby se dostal do nebe. Odmalička byl poslušný, pracovitý, poslouchal mamin-
ku i tatínka a nedělal, co se nepatří. Doma mu koupili vždycky všechno, co potřeboval; 
měl dost jídla, oblečení, hraček, knížek i peněz. Byl tak spokojený sám se sebou, že si ani 
nevšiml dalších lidí ve svém městě. Takových lidí, kteří měli hlad, neměli kde bydlet, bylo 
jim zima, pořád jim něco důležitého chybělo. Těch, co měli každý den mnoho starostí jak 
uživit svou rodinu, jak pomoct nemocnému dědečkovi nebo sourozencům. Pán Ježíš o nich 
tomu mládenci vyprávěl, ale on nesouhlasil a vrtěl hlavou: „Přece jim nedám, co je moje, 
to co mi patří,“ řekl a odešel pryč. Neuměl si představit, že by mu Pán Bůh dal všechno, co 
potřebuje, kdyby to kvůli němu udělal. A tak zůstal napořád smutný.

Víš, jak se říká těm, kteří nechtějí nic půjčit ani dávat? (…) Pán Ježíš vysvětlil apoštolům, 
že je moc důležité umět se rozdělit s ostatními, třeba o to, co mi chutná, často ukazovat 
druhým, že je máme rádi, třeba malými dárky, myslet na druhé a usmívat se na 
ně, i když jim něco svého půjčujeme. Zkrátka abychom byli šťastní už tady na 
zemi, máme být (…).

Aktivita: Znáš hru Cestička do nebe? Házíš kostkou jako v člověče, a když 
stoupneš na políčko s dobrým skutkem, poskočíš kus k nebi. Když se ale 
posuneš na políčko hříchu, kam patří i lakomství, musíš se vracet, někdy 
až na začátek. Popřemýšlej, kolik máš svých věcí, bez kterých si neumíš 
svůj den představit. (…) Kdyby tě Ježíš o některou požádal, třeba aby ji 
mohl dát někomu jinému, dokázal bys mu ji dát? Bez křiku a zlobení se?

Modlitba: Pane Ježíši, nechci se podobat smutnému lakomému boháčovi. 
Děkuji ti, že je kolem mě tolik věcí, ze kterých mám každý den radost; 
za moji postel, hračky, nábytek v pokojíčku, přístroje, které používáme. 
Prosím tě, abych se uměl vždycky rozdělit o všechno dobré s těmi, kdo 
nic nedostali. Nauč mě poznat, když někdo opravdu potřebuje mou 
pomoc, abych mu ji neodmítl. Amen.

28. neděle v mezidobí Mk 10,17–30

ŘÍJEN
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Pán Ježíš nepřišel vládnout, ale sloužit

Pán Ježíš žil v době, kdy vládli králové a císaři. Ty už 
to znáš jen z pohádek. Možná jsi viděl tu o dvou krá-
lovstvích. V prvním vládl zlý, krutý král, který pořád 

chystal nějakou válku. Lidé v tom království byli smutní, 
nesměli si zpívat a krále se báli. Ve druhém království 

vládl hodný král. Vzpomeneš si, jak se tam lidé měli, co 
tam bylo? (…) Král dokonce chodil v přestrojení mezi 
obyčejné lidi a povídal si s nimi. Co myslíš, mohlo by 
se i v tomto království něco pokazit, ačkoliv král by 

zůstal hodný? (…) Určitě ano, to kdyby si lidé začali závi-
dět, krást, předbíhat se a chtít pro sebe výhody, doná-

šet (žalovat) na druhé. Místo radosti by přemýšleli, 
jak se pomstít nebo jak se mít lépe než druzí.

Dva učedníci v dnešním evangeliu taky pře-
mýšleli, jak to mají zařídit, aby v Ježíšově krá-
lovství měli co nejvíce výhod pro sebe. Třeba 
aby měli svá křesla blízko Božího trůnu. To se 
ví, že ostatní se na ně rozzlobili. Ale Pán Ježíš 

má kolem sebe rád usměvavé kamarády, tak je 
zase rychle usmířil. Vysvětlil jim, že u Boha v nebi se nerozdávají zlaté trůny ani žádné tituly 
nebo paláce za to, že se někdo s Pánem Ježíšem zná. Odměnu v Božím království dostane 
každý, kdo se snaží chovat podobně jako Pán Ježíš – pomáhá druhým, poslouží pomocí, 
radou nebo penězi či jídlem tomu, kdo to potřebuje. Každý, kdo se snaží své chování změ-
nit tak, aby s ním druhému člověku bylo dobře. Rozzlobení učedníci při tom vysvětlování 
pochopili, že v Božím království se také nikdo nesmí na nikoho dlouho hněvat, ale že má 
chybu provinilci odpustit. A když to bude potřeba, pomoci mu napravit škodu, kterou svou 
nešikovností způsobil.

Aktivita: Vyrob si z papíru královskou korunu, můžeš si ji pěkně vyzdobit nebo vymalovat. 
Kdykoliv si ji nasadíš, staneš se králem dobrého království, který chrání celou svou říši 
před nepřáteli a vším špatným. Taky má v zemi pořádek, všechno je tam čisté a pěkné, 
lidé se na sebe usmívají. Ukliď si ve svém pokojíčku, udělej úkoly, přiběhni včas tam, kde 
máš být, a zkus to s písničkou a zvesela. Můžeš překvapit i maminku nebo babičku, když 
bez říkání uděláš úklid i v kuchyni nebo v předsíni.

Modlitba: Mám radost, Pane Ježíši, že jsi dobrý král a že chceš, abych i já patřil do tvého 
království. Nauč mě přemýšlet o světě tak, jak o něm přemýšlíš ty. Dej mi, prosím, 
dobré knížky, učitele i kamarády, abych se o tobě hodně dověděl. Amen.

29. neděle v mezidobí Mk 10,35–45

ŘÍ
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Pán Ježíš přináší uzdravení

Janička se moc těšila do školy. Ve školce neměla žádné pořádné 
kamarádky, děti si s ní nechtěly hrát, a když něco postavila nebo 
nakreslila, tak se jí posmívaly nebo jí dílo poničily. V první třídě 
s ní budou jiné děti a maminka jí tvrdila, že když se bude sna-
žit, určitě si kamarádku najde. A tak Janička o prázdninách na 
kousky papíru poctivě překreslovala písmenka i obrázky ze své 
knížky, i když jim ještě nerozuměla. Snad ji prstíky po tom cvičení 
začnou konečně víc poslouchat a možná si někdo všimne, jak 
je šikovná. A vezmou ji mezi sebe jako dobrou kamarádku.

Je u vás ve třídě někdo, s kým ostatní nekamarádí? (…) 
Co myslíš, je mu to jedno, nebo by chtěl být jak druzí, ale 
neumí to? (…)

Tak se cítil i slepý žebrák Bartimaios u města Jericha. 
Nic neviděl, nemohl pracovat, nemohl si za vydělané pení-
ze koupit věci, které mají druzí. A tak už mnoho roků sedá-
val každý den u cesty do města. Lidé chodili kolem něho, 
sem tam se mu někdo posmíval, někdo ho litoval, většina 
si ho nevšímala. Musel na ně pokřikovat a upozorňovat na 
sebe, aby mu přece jen něco dali, aby večer nešel s prázd-
nou miskou domů. Když slyšel, že kolem jde Pán Ježíš 
s učedníky, začal křičet ještě hlasitěji, aby ho náhodou 
nepřeslechli: „Ježíši, Synu Davidův, pomoz mi!“ „Nepo-
křikuj a zmlkni už konečně,“ zlobili se na něho někteří, 
že obtěžuje i Pána Ježíše. Vůbec netušili, že si s ním Pán 
Ježíš rád promluví. „Co ode mě potřebuješ?“ zeptal se, 
když přišel k žebrákovi blíž. „Pane, ať vidím,“ poprosil 
ho slepý muž. Myslíš, že ho mohl poprosit o něco jiného? (…) (peníze, dům, jídlo, práci pro 
slepce…) Pán Ježíš na něm uviděl, jak je smutný z toho, že nevidí a nemůže žít jako ostatní 
lidé. A zároveň poznal, že se Bartimaios na něho opravdu už dlouho těšil. Že věřil v uzdra-
vení, které Ježíš přináší. A tak se stal zázrak, jak si Bartimaios přál. Jeho oči se otevřely, on 
uviděl Pána Ježíše a už chtěl být pořád s ním.

Aktivita: Podle čeho dnes poznáš, žes potkal slepého člověka? (…) Jak mu můžeš na ulici 
pomoct? (…). Jestli si chceš představit, jak se cítí, popros někoho dospělého doma, ať 
ti zaváže oči a zavede tě za ruku třeba na zahradu. Tam ti dá do ruky hůlku nebo delší 
klacík a můžeš se s jeho pomocí pokusit vyhýbat stromům i záhonům. Abys to neměl tak 
jednoduché, domluv se s někým, že ti bude radit dobře, a s několika dalšími, že budou 
radit špatně. Musíš být velmi pozorný, abys poznal ten jeden správný hlas mezi všemi.

Modlitba: Pane Ježíši, dnes tě chci poprosit za mé nevěřící kamarády, kteří tě neznají, aby 
tě jednou uviděli.  ........................  (doplň jméno) je dnes smutný, protože mu kluci 
ublížili. A já jsem neměl odvahu mu říct něco pěkného a povzbudit ho. Prosím, potěš 
ho a mně pomoz, abych vždycky viděl jako ty, kdo ode mě něco potřebuje. Amen.

30. neděle v mezidobí Mk 10,46–52

ŘÍJEN
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Pán Ježíš učí učitele

V městě Jeruzalémě žili vzdělaní mužové. Poctivě četli Písmo svaté a zkoumali, jak Pán Bůh 
jednal v jejich národě. Potom podle toho vyučovali ostatní Izraelity. Na své znalosti byli 
pořádně pyšní a připadali si velice důležití. Přáli si, aby je za to všichni obdivovali. Říkalo se 
jim farizeové. Na ulicích Jeruzaléma mezi sebou rádi diskutovali o víře a náboženství.

Když přišel Pán Ježíš se svými učedníky k jednomu takovému hloučku a přidal se k roz-
hovoru, jeden farizeus – vážený učitel Zákona – se na Ježíše zvědavě podíval. Neznal ho, ale 
líbilo se mu, jak Pán Ježíš umí věci vysvětlovat. Viděl, že Ježíšovým slovům rozumějí vzděla-
ní i obyčejní lidé. Rozhodl se tedy, že Ježíše vyzkouší, a dal mu velice těžkou otázku. Víš, co 
se ho zeptal? (…) „Které přikázání je nejdůležitější?“ Hospodin totiž dal svému lidu přikázá-
ní deset, těmto Božím zákonům říkáme Desatero. Pán Ježíš se ale vůbec nepotřeboval roz-
mýšlet. Když ho jeho tatínek, Bůh Otec, posílal z nebe na zem, dal mu jeden úkol; měl vším, 
co dělal, vysvětlovat právě to nejdůležitější přikázání. Co myslíš, že to bylo? (…) Měl ukázat 
lidem, že úplně nejdůležitější ze všeho je naučit se mít rád Pána Boha při všem, co právě 
dělají; třeba když si hraješ, běháš, jíš, učíš se nebo jdeš spát. Že si máš na něho přes den 
často vzpomenout, třeba čím bys mu právě teď udělal radost. Že mu večer pěkně poděku-
ješ za to, co jsi ten den prožil, co jsi viděl, udělal, co už umíš. Že mu před spaním řekneš, že 
se těšíš na další den s ním. A stejně tak důležité je přát dobré věci každému, koho potkáváš; 
nejen mamince, tatínkovi a těm, co mají rádi tebe. Ale třeba i dětem ve třídě, se kterými se 
nikdo nekamarádí. Zeptat se, jestli něco nepotřebují, něco pěkného jim říct. Nebo se stavit 
za tím, kdo je sám, něco mu přinést. Protože všechny ty lidi ti Pán Bůh poslal.

Co myslíš, byl farizeus s takovou odpovědí spokojený? Byl a Pána Ježíše za ni pochválil. 
A pak zase pochválil Pán Ježíš farizea za to, že není nafoukaný ani sobecký. Řekl mu, že 
všichni hodní lidé budou bydlet v Božím království v nebi.

Aktivita: Tento týden dokaž, že máš rád Pána Boha. Urči si ráno a večer 
aspoň kratičkou dobu, kdy si promluvíš s Pánem Ježíšem o tom, co 
tě čeká nebo co jsi za celý den prožil. A dokaž, že máš rád i své sou-
rozence, rodiče nebo spolužáky. Buď ochotný, když něco potřebují, 
rozděl se s nimi o dobroty, které jsi dostal, a usměj se 
na ně. Neříkej „potom, mně se nechce, až jindy“, ani 
když tě někdo právě volá od oblíbené hry, filmu nebo 
knížky.

Modlitba: Dnes mám radost, milý Bože, že tě znám. Že 
si o tobě mohu vyprávět s těmi, kdo mají rádi tebe i mě. 
(…) Že jsi udělal tak krásnou trávu, les, vodu, oblohu, zvířátka, 
aby nám všem bylo spolu dobře. Prosím tě za lidi, kteří se 
na sebe zlobí, válčí spolu, aby také uviděli, jak je svět krásný, 
a odpustili si. Amen.

31. neděle v mezidobí Mk 12,28–34
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Jaký dar Bůh ocení?

Na starého pana faráře se děti v náboženství těšily. Pokaždé měl pro ně malé překvapení. 
Co to asi bude dnes? Trošku zklamaně protáhly obličej, když uviděly, jak vyndává z kapsy 
malá červená jablíčka. Voněla ale tak krásně, že za chvíli byla vůně plná třída. Všem se sbí-
haly sliny a už natahovali ruce, aby na ně také vyšlo. „Tak sladké a dobré jablko jsem ještě 
nejedl. Odkud je máte, pane faráři?“ ozývalo se ze všech stran. „Jeden strom roste vzadu 
na farní zahradě,“ usmívá se kněz. „Mám je od své stařenky. Byla to opravdu chudá žena. 
V jejím domku nebyly žádné peníze ani sladkosti, ale když jsme my vnoučci za ní z vedlejší 
vesnice přiběhli, vždycky pro nás měla něco dobrého. Sušenou křížalu, medovou hrušku 
nebo lískový oříšek. Krásně se usmívala, když nás vzala do náruče, a dala nám na cestu 
domů taky křížek na čelo. Já jsem měl tato malá jablíčka nejraději. Když jsem se stal kně-
zem, stařenka už nežila, ale větvičku ze starého stromku se mi podařilo naroubovat. A pak 
jsem stromek přesadil sem do farní zahrady. Pořád mi moji hodnou stařenku připomíná.“

Víš, kdo je to chudý člověk? (…) Má všeho málo – málo jídla, málo oblečení, doma jen 
pár věcí, žádné hračky pro děti. Nemůže jít a něco si koupit, protože nemá peníze. A tak 
má často i hlad, je mu zima, nemůže se vykoupat. Dříve bylo takových lidí hodně. Znáš 
někoho? (…) Kde bydlí? Jak to u něho vypadá? (…) Stejně chudá jako ta stařenka pana fará-
ře byla i jedna žena, která se vypravila pomodlit do jeruzalémského chrámu. Do chrámu 
nikoho stráž nepustila, pokud nezaplatil. Strážce se uctivě poklonil boháči, který vhodil do 
misky plnou hrst zlatých peněz. Chudá žena vylovila z kapsy dva drobné peníze a zahan-
beně prošla dovnitř. Strážce se pohrdavě ušklíbl. Blízko brány seděl se svými učedníky Pán 
Ježíš. Protože zná i myšlenky lidí, mohl slyšet bohaté, jak si říkají: „Ta trocha peněz mi neu-
bude, ať vidí všichni, i Pán Bůh, jak jsem štědrý.“ A slyšel i chudou ženu, jak dává všechno, 
co měla ten den na své živobytí. Nic jí nezůstalo. Proto řekl svým učedníkům: „ Tato žena 
dala Bohu největší dar.“ Nebyl to dárek z toho, co měla navíc a nebude jí to chybět. Byl to 
dar z opravdové lásky k Bohu a ten má největší cenu.

Aktivita: Měl už někdo opravdovou radost z nějakého tvého dár-
ku? (…) A co ty? Chceš jenom drahé dárky, protože je mají 
všichni, nebo tě potěší každá věc, kterou dostaneš? Učíš se 
z každého dárku poznávat, že tě druzí mají rádi? Až půjdeš 
ven, zkus najít krásný kamínek; očisti ho, vylešti a pak se zamy-
sli, komu tím uděláš opravdu radost. A až dárek předáš, 
nezapomeň poděkovat Pánu Bohu – za toho obdaro-
vaného člověka i za ten krásný kamínek.

Modlitba: Pane Bože, ty od nás nepotřebuješ drahé dárky. 
Líbí se ti, když máme rádi ostatní lidi a když jim děláme 
radost tím, co už umíme. Jsi rád, když každou práci dělám tak 
trochu jako dárek pro tebe – třeba i úkoly do školy. Amen.

32. neděle v mezidobí Mk 12,38–44
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Čas konce světa zná jen Bůh Otec

„No tak děti, konec, jdeme jíst!“ Obvykle zazní maminčin povel 
uprostřed napínavé hry, filmu nebo jiné zábavy a hned začnete 

protestovat a smlouvat. Zato tatínek se nemůže dočkat, při práci 
na zahradě mu pořádně vyhládlo a už se těší na teplé jídlo. Pro 
maminku to znamená konec vaření, které se jí dnes třeba neda-
řilo tak, jak si představovala, ale protože vás má ráda, udělala 

všechno pro to, aby vám chutnalo. Když řekne paní učitelka ve 
škole při písemce: „Tak konec!“, všichni musejí odložit pera. 

Někdo je rád, že všechno stihl, někdo se zlobí, protože se 
neučil a teď mu přemýšlení dlouho trvalo, takže skoro 
nic nenapsal.

Zrovna tak to bude, až jednou celému světu řekne 
Pán Bůh: „No tak konec!“ Někdo bude protestovat, proto-

že měl ještě spoustu plánů a rozdělané práce. Jiný se bude 
těšit, že přestanou starosti a trápení a že si konečně odpo-
čine. Ale protože je svět moc veliký, nebude to jen tak snad-
né. Lidé byli vždycky zvědaví, co všechno se při konci světa 
bude dít, a ptají se až do dneška. A také mají plno strachu, 
bojí se, že konec nastane už brzy. I učedníci byli zvědaví, 
a proto jim Pán Ježíš vysvětlil, co konec světa vlastně zna-

mená; to on, Pán Ježíš, přijde znovu na svět. Ale tentokrát se 
už nenarodí jako malé děťátko, ale přijde z nebe jako mocný 
panovník a vládce celého nebe i země. Uvidí ho všichni lidé. 

Bude ho doprovázet obrovské množství andělů. Tito andělé po 
celém světě vyhledají lidi, kteří v něho věří, ochrání je svými 
křídly a přivedou všechny k němu. V té době zvítězí láska a síla 
Pána Ježíše nad vším špatným, co bylo na zemi, a lidé se pak už 

nikdy nebudou ničeho bát a budou šťastní.
Žádný člověk nezná čas, kdy se to stane. Ten zná jen Bůh Otec v nebi a on určí ten správ-

ný okamžik, až bude všechno připravené. Těm, kdo ho mají rádi, pošle předem znamení, 
aby se mohli na setkání s ním a s Pánem Ježíšem dobře připravit. Chceš vědět, co to bude? 
To je tajemství. Ale pro každého svého kamaráda má Pán Bůh osobní překvapení.

Aktivita: Podle počasí a rostlin v přírodě poznáme, která je roční doba. Podle čeho se pozná, 
že se mají otrhat jablíčka ze stromu? (…) Víš, kdy kvetou pampelišky? A lípy? (…) Podle 
čeho poznáš, že se blíží Vánoce? (…) Nakresli, podle čeho maminka pozná, že ji máš rád. 
A podle čeho pozná Pán Bůh, že ho máš rád?

Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi slíbil, že ochráníš všechny, kdo tě mají rádi a věří v dobrého 
Boha Otce. Děkuji ti, že chráníš mě i všechny v naší rodině, také našeho pana faráře, 
paní katechetku, moje spolužáky a kamarády, paní učitelky a každého, kdo se k tobě 
modlí a věří tomu, co jsi řekl. Amen.

33. neděle v mezidobí Mk 13,24–32
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„Ano, já jsem král,“ řekl Ježíš

Jak si představuješ krále? (…) Co král potřebuje k tomu, aby 
mu fungovalo jeho království? (…) Někteří významní Židé měli 
podobné představy. Chtěli krále, který velkou silou vyžene ze 
země nepřátele, římské císařské vojáky. Blízko chrámu v Jeruzalé-
mě stál nádherný palác Římana Piláta, císařova zástupce. Dbal na 
pořádek v zemi a také soudil. Dbal i na svoje oblečení – blyštivou 
vojenskou uniformu, na které nosil zlaté odznaky své moci. Měl je 
dokonce i toho dne, přestože ho ráno vzbudili velmi brzy. Uprostřed 
přijímacího sálu stál muž v ušpiněném oblečení, rozcuchané vousy 
i vlasy, bez jakékoliv ozdoby. Ruce měl v poutech. Jeho jméno bylo 
Ježíš. Na příkaz Židů ho sem přivlekla palácová stráž. Pilát ho zamyšle-
ně pozoroval. Tušil, že mu Židé z velerady připravili problém. Vzpome-
neš si jaký? (…)

„Ty jsi tedy král?“ zeptal se Ježíše. „Lidé to o tobě říkají a kvůli tomu 
tě chtějí velekněží odsoudit.“ Ježíš si nevšímal velikého křiku ani nadávek 
shromážděných lidí. Díval se klidně na Piláta, svého soudce, a viděl, že 
Pilát má strach. Ježíš viděl, že Pilát se bojí nepořádku, že se bojí o své dob-
ré postavení. A že kvůli strachu rozhodne svůj soud špatně a vydá Ježíše 
na smrt. Přesto mu na jeho otázku vlídně odpověděl. „Ano, já jsem král, 
ale moje království není takové, jak si představuješ. Nedojedeš tam na 
koni, nemůžeš ho dobýt válkou, obsadit ho nebo uloupit. Není na svě-
tě, který ty znáš.“ Pilát se zamračil. Jak má poznat pravdu, když mu 
Ježíš odpovídá jinak než vojáci. Ježíš tu neměl žádné služebníky, nevy-
hrál žádné bitvy, nemluvil o zlatě a penězích, ale přesto se Pilátovi zdálo, že 
Ježíš nelže. Pilát chtěl být spravedlivý, jenže neměl rád lidi. A tak ani nemohl poznat pravdu 
o Ježíšově království. Nepoznal pravdu o tom, že Ježíš přišel jako zástupce nejmocnějšího 
Pána nebe i země, Boha Hospodina. Že jeho království je plné radosti, dobra, míru a lásky 
a že je úplně jiné než království lidská. Vždyť proto udělal Ježíš tolik zázraků, uzdravoval, 
křísil mrtvé, aby lidé uvěřili, že je Boží Syn, aby poznali pravdu o Bohu, svém dobrém Tatín-
kovi v nebi. Pilát měl v hlavě jen zlato, moc a svoje pohodlí, a tak v Boží království neuvěřil. 
Jenom ti, kdo v Boží království uvěří, mohou do něj vstoupit.

Aktivita: Máš doma glóbus nebo mapu světa? Podívej se, kde všude žijí lidé, kteří dnes slaví 
Pána Ježíše jako svého Krále. Ale ať se díváš na mapu sebevíc, ty lidi prostě neuvidíš. Ty 
jen věříš, že tam určitě jsou. Tak také věříš, že nebe i země jsou plné Ježíšova vojska dob-
rých andělů, svatých služebníků a nepředstavitelné krásy. Namaluj Krále Ježíše, kolem 
něho postavičky lidí z celého světa: indiána, Eskymáka, Evropana, Číňana, černocha, 
můžeš doplnit i neviditelné pomocníky.

Modlitba: Pane Ježíši, chtěl bych tě vidět, jak máš na sobě nádherné oblečení a jsi krásný 
jako největší král světa. A jsem moc rád, že mě znáš, že víš, jak se jmenuji, a že ses 
rozhodl povídat si se mnou a pomáhat mi. Nechtěl bych tě nikdy zklamat. Amen.

slavnost Ježíše Krista Krále J 18,33–37

LISTO
PAD



19

Pán Ježíš přichází

Dnes je začátek adventu, čtyři týdny budeme připravovat oslavy narození děťátka Ježíše. 
Už se všichni na Vánoce těšíme. Vždyť k nám přijde sám Pán Bůh jako malé děťátko Ježíš 
v jesličkách. Jeho maminkou byla hodná dívka Marie, která měla Pána Boha moc ráda. 
Věděla, že ji stále chrání, že se ničeho nemusí bát. Ale lidé se často něčeho bojí, protože 
na Pána Boha zapomínají. A co ty? Bojíš se taky něčeho? (…) Bát se máme jenom špatných 
věcí.

Malý Petřík už dlouho zvědavě pokukoval po maminčině šuplíku. Věděl, že tam mamin-
ka dává velké nůžky, které používá, když něco šije. On ani sestřička je nesměli vytahovat, 
protože jsou ostré a docela těžké. Ale Petřík je moc chtěl vyzkoušet. Učili se ve školce 
stříhat a nešlo mu to. Určitě je to těmi malými hloupými nůžkami, mračil se. Kdybych 
měl pořádné, vystřihl bych stejně pěkná kolečka jako kamarád Toník, myslel si a čekal, až 
maminka odejde na nákup. Sotva za maminkou zaklaply dveře, už otvíral šuplík. Nůžky byly 
tak veliké, že je musel držet oběma rukama. Ale připravený papír stříhaly skoro samy. Pak 
Petřík zkusil vystřihnout kolečko do závěsu a taky to krásně šlo. I na ubruse udělal různé 
nové otvory, potom zkusil, jak to půjde s kobercem. Tam mu to moc nešlo, samým sou-
středěním mu lezl jazýček z pusy. „No počkej, ty dostaneš,“ ozvala se za ním o rok mladší 
Hanička, když se rozhlédla po pokoji. Ale Petřík byl v ráži. „Počkej, udělám ti účes, jaký má 
maminka,“ a už šermoval Haničce nůžkami kolem hlavy. Hanička se strachy přikrčila, ani 
nedutala. Bála se o ucho. Naštěstí se na zemi objevily jen její světlé lokýnky. Když je uvidě-
la, spustila takový nářek, že Petřík raději utíkal nůžky honem schovat. Taky byl nejvyšší čas, 
protože uslyšel v předsíni maminčiny kroky. Když se maminka rozhlédla po pokoji, věděl 
Petřík, že je zle. A navíc řekla: „Tak toto musí vidět tatínek!“ A tak místo, aby se na tatínka 
těšil, dnes se Petřík hrozně moc bál. Co bude, až tatínek přijde? Tatínek je 
hodný, vždycky si spolu večer hrají, ale dnes asi nebudou kamará-
di. Co myslíš? (…)

Aktivita: Popros katechetu, kněze nebo někoho v rodině, 
aby ti ukázal různé obrázky Pána Ježíše. Ten, který se 
ti bude nejvíce líbit, si zapamatuj. Můžeš si ho 
i nakreslit a nechat po celou adventní dobu 
i s originálem u své postele. Nebuď zklamaný, 
že se ti obrázek nepodařilo přesně namalovat. 
Také naše představy o Pánu Ježíši se hodně liší od 
toho, jaký je doopravdy.

Modlitba: Pane Ježíši, chtěl(a) bych se v těchto týd-
nech naučit víc poslouchat, co mi maminka 
a tatínek říkají. Nauč mě, prosím, abych si 
s tebou uměl(a) přes den povídat tak, jako 
si povídám s maminkou a s tatínkem. Chtěl 
bych taky tebe poslouchat. A moc tě prosím 
za  ..................................... , který(á) má teď 
velkou starost. Amen.

1. neděle adventní Lk 21,25–28.34–36
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Boží slovo připravuje Ježíšovi cestu

Úplně na začátku v Písmu svatém je vyprávění o tom, jak Bůh stvořil svět. Víš už něco 
o těchto událostech? (…) Pokaždé, když mělo vzniknout něco nového, třeba světlo, moře, 
rostliny, je tam napsáno: „Bůh řekl, a stalo se tak.“ Boží slovo má takovou moc a sílu, že 
jím vznikl celý svět, který vidíš kolem sebe. Dokážeš vyjmenovat další věci, které vytvořil 
Bůh, a člověk to nedokáže? (…) Boha na začátku nemohl nikdo slyšet, a přesto se všechny 
věci na jeho pokyn daly samy do pohybu a začaly se chovat podle Božího přání a řádu, 
který vložil do přírody. Dnes tomu řádu říkáme zákony přírody. Fungují spolehlivě a vědci 
neustále objevují nové a nové dokonalé mechanismy. Viděls v televizi nějaké nové objevy? 
(…) Příroda svého Stvořitele poslouchá, horší je to s člověkem. Určitě si vzpomeneš, že už 
první lidé, Adam a Eva, Pána Boha neposlechli. Lidé by si rádi dělali, co je napadne, ale 
velmi často je napadají věci nedobré; potom ubližují druhým, něco pokazí a zapomínají při 
tom úplně na svého dobrého Boha Hospodina. Protože se ale Pán Bůh o nás stará, vybral 
si občas proroka a promluvil k němu. Proroci pak oznamovali ostatním lidem Boží plány, 
pobízeli je, aby zlepšili své chování. Boží slovo mělo vždy velikou moc. Prorok, který ho 
přinášel, dělal v jeho síle také veliké skutky; lidé jim říkali zázraky.

Dnešní evangelium vypráví o Janu Křtiteli, muži, který žil na poušti. Co je nebo není na 
poušti? (…) Je tam veliké ticho, prostor pro modlitbu. A právě tam k Janovi Bůh promluvil. 
Evangelium píše: „K Janovi se stalo Boží slovo“. To slovo mělo opět proměnit svět. Jan 
v sobě pocítil sílu, velkou odvahu a nadšení. Šel k řece Jordánu a tam učil lidi, jak mají 
změnit svůj život, aby se mohli setkat s Pánem Ježíšem jako s Mesiášem, na kterého čekají, 
a zamilovali si ho. Nebál se mluvit přísně ani k boháčům, farizeům nebo dokonce ke krá-
li Herodovi. Jana předtím nikdo neznal, ale Boží slovo, které se v něm 
usadilo, přitahovalo k řece každý den veliké zástupy posluchačů. Ti 
si poslechli Janovo kázání, litovali svého špatného chování a na zna-
mení změny se nechávali v řece Jordánu pokřtít. Když pak odcházeli 
domů, měli mnohem víc rádi jeden druhého, svět jim připadal krás-
nější a začali se těšit na příchod slibovaného Mesiáše – Boží-
ho Syna, který jim ukáže Boží lásku.

Aktivita: Máte doma Bibli? Otevři si ji na začátku a přečti si 
příběh o stvoření světa. 
Kterou svoji špatnou vlastnost bys nechal nejraději ve 
vodě Jordánu, kdybys u něho tenkrát stál? Pokud ještě 
nechodíš ke svátosti smíření, namaluj si na A4 velkou 
řeku a tuto svoji vlastnost do ní napiš. Během adventu s ní 
určitě dokážeš úspěšně bojovat a zvítězit nad ní.

Modlitba: Náš Bože, ty mě máš moc rád a chceš, abych se i já 
setkal s tvým Synem Pánem Ježíšem. I já se pak budu cítit 
šťastný a spokojený. Pomoz mi, prosím, abych nedělal špat-
né věci, které všechny mrzí, ale nauč mě být veselý a na kaž-
dého se těšit. Amen.

2. neděle adventní Lk 3,1–6
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A co máme dělat my?

„Děti, dnes se dáme do úklidu, za chvíli budou Vánoce!“ Už jste 
slyšeli maminku něco takového říkat? (…) Možná byste raději 
slyšeli, že zavelí: „Dáme se do pečení cukroví,“ ale nedá se nic 
dělat. Bude se uklízet. „Proč se musí uklízet?“ mračí se malý 
Jeník. A co myslíš ty? (…)

To se ví, že by Vánoce začaly i bez naší práce. Ale kdybychom 
se na ně nepřipravili, asi by se nám moc nelíbily. Prázdná lednič-
ka, žádné dobroty, špína i na kuchyňském stole, ušmudlané obleče-
ní. Takhle se přece na žádné oslavy nikdo nechystá. Představ si, že by 
u vás zazvonil telefon. Maminka by úžasem vykulila oči, protože by se 
jí ve sluchátku představil jeden slavný herec. Řekl by jí, že k vám chce 
zítra přijít na oběd. No to by bylo běhání a shánění. Ale o Vánocích 
má přijít někdo mnohem důležitější než všichni prezidenti, fotbalisti, 
hokejisti a zpěváci dohromady. Kdo je to? (…)

Už Jan Křtitel na poušti povzbuzoval všecky lidi, aby se na příchod 
Pána Ježíše pořádně připravili. Říkal jim, že přijde Syn Boží, pro kte-
rého je nejdůležitější, když slyší, jak si lidé říkají třeba: „Ukaž, já ti 
pomohu,“ nebo „Co ode mne potřebuješ?“ nebo „Mám tě rád 
a chci ti něco darovat.“ Pro Božího Syna si každý připraví ve 
svém domě místo tím, když dělá dobré skutky a často se modlí. 
Podle vůně v domě poznáme, co se v kuchyni vaří nebo peče, 
a hrneme se ke stolu. Ale Pán Ježíš podle vůně v domě pozná, kdo se modlí často a rád 
a kdo to dělá jen z povinnosti a donucení – to je pro něj jako připálená omáčka. Nedá 
se použít. A když se v domě dokonce zpívá nebo nacvičuje zpěv nebo muzika na vánoční 
vystoupení, třeba při mši svaté, to je jako vůně opravdického dortu – bez něj žádná pořád-
ná slavnost ani nemůže být.

Jan Křtitel si s Pánem Ježíšem opravdu rozuměl. Nejen proto, že byli příbuzní – bratranci, 
ale hlavně proto, že oba společně ukazovali lidem, jak je důležité přestat dělat zlé věci a víc 
pomáhat lidem kolem sebe, modlit se za ně a nebýt sobecký. Třeba můžeš přiběhnout za 
dědečkem, jen tak ho pozdravit a zeptat se, jak se má, pomoct, když má maminka plné 
ruce práce, postarat se o mladšího sourozence. Nebo zajít za nemocnou babičkou a něco 
veselého jí povyprávět. Možná se spolužákovi ve škole nedaří zvládat písmenka a potřebu-
je povzbudit, taky pan farář ve všední den by určitě přivítal ochotného ministranta. A zkus 
se nerozčilovat, když se druzí nesnaží tolik jako ty. Není důležité, co druhý nedělá, ale je 
důležité, co děláš ty.

Aktivita: Se staršími sourozenci nebo podle knížky zkus vyrobit nějaké pěkné přání nebo 
vánoční ozdoby. Třeba ježečky ze staniolu. Pak si vyber člověka, kterému budeš v tomto 
týdnu denně pomáhat a modlit se za něho. A těsně před Vánoci mu svůj dárek předej.

Modlitba: Pane Ježíši, já nestihnu ani pořádně pomáhat doma mamince. Proto ti moc 
děkuji, že ty pomáháš úplně každému, že se na nás těšíš a že se raduješ, když se na 
tvůj příchod připravujeme. Ať se ti u nás líbí. Amen.

3. neděle adventní Lk 3,10–18
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Požehnaná jsi mezi ženami

Když se má v rodině narodit děťátko, připravují pro něho maminka s tatínkem mnoho věcí. 
Co třeba? (…) A je dobře, když mamince během těchto příprav někdo pomáhá. Proč? (…)

Panna Maria se jednoho dne dověděla, že se její tetě Alžbětě daleko v horách má už 
brzy narodit děťátko. Rozhodla se, že za ní půjde, aby jí pomohla. Teta byla mnohem starší 
než Maria a práce u nich v domácnosti bylo stále plno. Marii měla moc ráda a těšila se na 
ni. Maria se tedy vydala na dlouhou cestu. Nikomu neprozradila, že také jí se do půl roku 
narodí chlapec. Představ si ale, že teta se to přece jen dozvěděla. Pro obě to bylo veliké 
překvapení. Víš, jak se to stalo?

Bylo už pozdní odpoledne, sluníčko se začalo balit do červánků, když se v městečku Ain 
Karim v domě Zachariáše a jeho ženy Alžběty rozlehl dívčí pozdrav: „Ať je v tomto domě 
pochválen Bůh Hospodin!“ „Maria už je tady!“ těšila se Alžběta na milou návštěvu a chtě-
la jít hosta přivítat. Ale dříve, než se stačila pohnout z místa, roztančilo se v jejím bříšku 
děťátko, co se mělo za pár týdnů narodit. Mávalo  ručičkama a nožičkama, jako by se chtělo 
k Marii rozběhnout samo. A právě v tomto okamžiku dostala Alžběta z nebe velký dar. Duch 
Svatý jí prozradil, že do jejího domu nepřichází Maria sama, ale že čeká dítě, a to ne nějaké 
obyčejné. Že čeká Božího Syna. Alžběta nemohla dělat nic jiného než s velikou radostí zopa-
kovat tuto zprávu nahlas své neteři Marii. Její slova byla tak krásná a pravdivá, že se o nich 
brzy dověděli další lidé a později je začali opakovat, kdykoliv si na Pannu Marii vzpomněli. 
Připojili je k pozdravu archanděla Gabriela, se kterým přišel Marii oznámit narození chlap-
ce Ježíše, Vykupitele a Zachránce všech lidí. Tak vznikla první část dnešní modlitby Zdrávas 
Maria. Umíš ji? (…)

Alžběta řekla, že Maria je požehnaná mezi všemi ženami na celém světě. To znamená, 
že si ji Bůh vybral, aby byla maminkou jeho Syna, že ji má velice rád a bude jí stále pomáhat 

a chránit ji. Požehnaná také znamená, že ostatní lidé u Marie vždycky pocí-
tí, že je Bůh blízko, a budou se s ní chtít modlit, protože modlitba s Marií 
jim půjde mnohem lépe. Moudrá Alžběta také poznala, že se právě dívá 

na nejdůležitější věc na celém světě, která se kdy stala. A že 
se Boží Syn jako děťátko může narodit jenom díky tomu, že 
Maria tak upřímně věří Pánu Bohu a ve všem ho poslouchá. 
V celém domě Zachariáše a Alžběty bylo najednou moc krás-

ně, obě dvě cítily, že Pán Bůh přišel za nimi do jejich rodiny, 
a byly moc šťastné.

Aktivita: Spočítej, co všechno musí maminka stihnout udělat za jeden 
den, třeba za sobotu. Zeptej se jí, při čem jí můžeš pomáhat. Každý den 
tohoto týdne si vyber nějakého jiného člověka, kterému přeješ, aby se 
radoval, a pomodli se za něj Zdrávas Maria. Kým dnes začneš?

Modlitba: Dobrý Pane Bože, děkuji ti za radost, kterou nám dáváš. 
Za to, že už brzy budou Vánoce, za všechno, nač se těším, také za 
moje rodiče, babičku s dědou, sourozence, za našeho kněze, paní 
učitelku, za všechny lidi, kteří mě mají rádi. Děkuji ti, že jsi nám 
všem poslal Pána Ježíše, aby svět byl krásný. Amen.

4. neděle adventní Lk 1,39–45
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Kde máme Ježíše hledat?

Znáš nějaké poutní místo? (…) Co tam bývá? (…) Je to místo, kde lidé v minulosti zažili 
nějaké neobvyklé setkání s Pánem Bohem nebo ještě častěji s Pannou Marií či s přímluvou 
některých svatých – sv. Anny, Jakuba, Václava, některého apoštola. Často se zde udál zázrak 
záchrany života nebo uzdravení z vážné nemoci a vděční věřící tu postavili kapličku nebo 
kostel. V den výročí této události se zde slaví slavná mše svatá. Dříve sem lidé putovali 
pěšky, dnes většinou přijíždějí vlakem, autobusy nebo auty. Někdy se jich sejde takové 
množství, že je obtížné se vůbec někam protlačit. Pokud se takový malý človíček, jako jsi ty, 
nedrží dospělého pevně za ruku, lehce se ztratí. Většinou to končí pláčem, všude samé cizí 
tváře a maminka nikde. Ztratit se můžeš venku mezi stánky, na nádraží, ale i přímo v koste-
le, když je tam plno. Už se ti to někdy stalo? Jak to dopadlo? (…)

Na poutě chodili i Židé. Jejich poutním místem byl chrám v Jeruzalémě, 
kam se několikrát v roce rodiny z celé země vypravily, aby společně ucti-
ly a oslavily Hospodina, svého Boha. Pro rodinu Josefa, Marie a malého 
Ježíše, kteří putovali z Nazareta, to bylo kolem 100 km, přes hory a pus-
tinu, skoro týdenní putování. Proto šli pohromadě se sousedy a dalšími 
příbuznými z vesnice, aby i dětem cesta lépe ubíhala. V obrovském 
hlavním městě Jeruzalémě bylo jako ve včelím úlu. Hlava na hlavě, 
křik, poutníci i cizinci, do toho obchodníci a trhovci; není divu, že 
se co chvíli někdo ztratil. Když oslavy skončily, vydali se všichni 
na cestu domů. Byli unaveni, brzy večer usnuli. Druhého dne 
se rozeběhlo klubíčko rozesmátých kluků ke svým rodičům, ale 
Ježíš mezi nimi nebyl. Nikdo z nich ho neviděl. Ustaraní rodiče 
spěchali zpět do Jeruzaléma. Ptali se známých, v noclehárně, pro-
hlédli kdejakou uličku a místa, která navštívili, ale bylo to jako hledat 
jehlu v kupce sena. Smutní a vyčerpaní vstoupili třetí den do chrá-
mu a zůstali užaslí stát. Dolehl k nim dobře známý chlapcův hlas 
a pak už Ježíše i uviděli. Povídal si s váženými učenci, kteří žasli, 
kolik moudrosti tento mladíček v sobě má, jak rozumí Božím věcem. 
Žasli, jak dobře zná Starý zákon i důležité knihy. Ježíšova maminka 
mu ale řekla, že byli smutní a měli o něj velký strach, když tak dlouho 
nevěděli, kde je. Ježíš se na ni podíval a slíbil, že už se to nikdy nestane, že 
už ho nikdy nebudou muset dlouho hledat. Protože on bude vždycky tam, kde je potřeba 
vysvětlovat pravdu o Pánu Bohu a o jeho lásce k lidem.

Aktivita: Nakresli kostel, který je ve vaší farnosti, a nakresli k němu svou rodinu, jak sedí 
kolem Pána Ježíše a poslouchá ho. Obrázek můžeš dát doma ke stromečku a zazpívat si 
u něj s ostatními nějakou koledu. Jako poděkování za to, že můžete být spolu v takovém 
krásném čase Vánoc.

Modlitba: Pane Ježíši, prosím tě za lidi, kteří tě hledají a nevědí, že tě mohou najít v koste-
le. Prosím tě za moje kamarády, kteří do kostela nechodí, ale mají hodné rodiče, přijď 
ty k nim do jejich rodiny a pozvi je. A prosím tě za děti, které mají smutné Vánoce, aby 
je našel někdo, kdo je bude mít opravdu rád a přivede je k tobě. Amen.

svátek Svaté rodiny Lk 2,41–52
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Ježíš je světlo světa

Už ses někdy zeptal tatínka nebo dědečka, jak se to stane, že vám svítí v místnosti světlo? 
Odkud přiběhlo a jak to, že před tím nebylo vidět? (…) Někdy přijde velká bouřka, najednou 
„prásk“ a všude je tma. „Kde je ten šuplík se sirkami? A kde jsou svíčky? Máš baterku?“ 
ptají se v kuchyni jeden přes druhého a všichni se snaží honem rozsvítit alespoň malé svě-
télko. Proč? (…) Bez světla by nebyl na zemi žádný život; nejenže bychom nikam netrefili 
a neviděli na sebe, ani rostlinky by nemohly existovat, a tím pádem by neměla zvířátka co 
žrát. Když je pár dní po sobě zamračeno, nesvítí sluníčko, lidé se cítí unavení, ani práce je 
nebaví. Sotva se na obloze ukáže, už se usmívají a mají spoustu nápadů.

U Pána Boha v nebi je světlo pořád. Nepotřebuje žádnou elektrárnu ani zásobníky 
energie. A není to ani tím, že by u něho sluníčko bydlelo. Vzpomínáš, jak jsme na začátku 
adventu mluvili o moci a síle Božího slova? Jak byl stvořený celý svět? (…) V Bohu je víc 
světla než ve všech sluncích celého vesmíru. To světlo vzniká každým Božím slovem samo, 

a proto je v nebi tolik radosti, štěstí, lásky a dobrých nápadů. Ale když se 
Bůh díval na lidi na zemi, viděl, že jsou často smutní. Byls už někdy smut-
ný? (…) To je jako taková tma a mlha kolem dokola, že člověk neví, co 
má dělat; nic se mu nechce, nic ho nebaví a občas i pláče. Bojí se, ani 
neví přesně čeho. Na lidech na zemi jako by seděl velký černý smutný 
mrak. „To tak nemohu nechat,“ rozhodl se dobrý Bůh. „Pošlu jim světlo 

od nás z nebe dolů na zem, aby je zbavilo smutku. Nikdo to světlo nebude 
moci rozbít ani zhasnout. Stačí, když si ho rodina bude do svého 

domu přát, a ono tam přijde.“ A tak uskutečnilo Boží slovo další 
velký zázrak. V Betlémě se narodilo děťátko. Znáš jeho jméno? 
(…) A Bůh dal to světlo dovnitř jeho tělíčka. Jak Ježíš rostl, bylo 
světlo stále větší. Ale to neznamenalo, že by Ježíš v noci svítil. 

To znamenalo, že u Ježíše zmizel každý smutek, vedle něj nikdo 
neplakal. Když někam přišel, lidé se usmívali, měli se rádi a všechno je 
bavilo. Co bylo předtím těžké, stalo se s ním snadné. A co víc – s Ježíšem 

se lidé cítili, jako by už byli v nebi, blízko nebeského Tatínka.

Aktivita: a) Domluv se s maminkou, ať ti stopuje, jestli vydržíš pár minut 
potmě – třeba ve spíži, na půdě nebo ve sklepě. Zkus si při tom v duchu poví-
dat s Pánem Ježíšem a uvidíš, že se přestaneš bát a že ten čas rychleji uteče.

b) Skupinová hra ve větší místnosti: Vedoucí vybere dva šikovné pomoc-
níky, potichu se s nimi domluví na tom, že jeden bude lhát a druhý mluvit 

pravdu. Pak zaváže ostatním oči, každého nějak posune a pootočí a pak jim dá 
pokyn, aby se seřadili, našli východ a společně vyšli z místnosti. Při tom jim mohou radit 
pouze oba rádci. Děti si musejí postupně ujasnit, který z těch dvou hlasů jim pomáhá 
k dosažení cíle.

Modlitba: Dobrý Bože, děkuji ti, že je světlo každý den. Děkuji za všechno pěkné, co jsem 
dnes viděl (…). Jsem rád, že znám Pána Ježíše, že jsi ho poslal i do naší rodiny, aby-
chom věřili, že nás máš rád. Amen.

2. neděle po Narození Páně J 1,1–18
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Jsme Boží děti

Nedávno u nás v kostele křtili malého chlapce. Spinkal mamince v náruči, a když se blížil 
křest, přišlo k němu dopředu mnoho ostatních dětí, aby viděly, co se bude dít. Někteří se 
i těšili, že bude švanda, když maličký začne vřískat. Už jsi někdy křest viděl? (…)

Pan farář se modlil, pak vzal konvičku s křestní vodou, nalil trochu vody na hlavičku 
chlapce a řekl: „Jáchyme, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ Maličký trošku 
nakrčil nosík i čelo, ale pak blaženě pokračoval ve svém spánku. Dokonce se trošku usmíval. 
Byl už zase v náruči u své maminky a po křtu navíc i v náruči Pána Boha jako jeho milované 
dítě.

Slyšel jsi dnes v evangeliu, co říkal Bůh Otec Pánu Ježíši, kterého v řece Jordánu pokřtil 
Jan Křtitel? (…) „Ty jsi můj milovaný syn!“ Někteří lidé kolem řeky tak uslyšeli, že Bůh má 
Ježíše moc rád. Také viděli bílou holubici, znamení Ducha Svatého, kterým Bůh potvrdil 
svoje slova. A bylo moc důležité, že si to mezi sebou říkali dál.

Každému, kdo se nechá pokřtít stejně jako Pán Ježíš, říká Bůh Otec také tato slova. 
Lidé v kostele je někdy nevnímají, ale všichni Ježíšovi přátelé ta slova potvrdí. Řekni si 
teď nahlas, co říkal kněz, když křtil tebe. (…) A řekni si také, co v tom okamžiku zaznělo 
nad tebou i v celém nebi. (…) Všude byla veliká radost. A víš proč? (…) Protože při slovech 
křtu Bůh vyčistil tvoji neviditelnou duši od všeho, co by v ní mohlo být nemocné a slabé. 
Rozzářila se zdravím a čistotou ještě víc než bílá rouška, kterou maličký Jáchym v tu chvíli 
dostal od svého kmotra. Voda vylitá při křtu na tvoji hlavu znamenala, že se chceš podobat 
Pánu Ježíši, že chceš být jeho dobrý kamarád, že chceš patřit do jeho veliké rodiny ostat-
ních pokřtěných, která se jmenuje církev. Koho dalšího, kdo do ní patří, znáš? (…) Bůh s tím 
souhlasí, od okamžiku křtu jsi stále pod jeho ochranou.

Potom zapálil Jáchymův kmotr křestní svíčku. Její světlo jasně svítí, představuje světlo 
a krásu věčného života u Pána Boha v nebi. Ta svíčka je tvoje, to znamená, že i ty jsi krásné 
Boží dítě, patříš do Božího království a budeš pomáhat ostatním, aby se tam také dostali.

Všichni v kostele se usmívali a měli radost z nového křesťana. Ostatní děti 
se vrátily do svých lavic a šeptaly maminkám, co viděly. Po požehnání na 
konci mše svaté se k rodině s maličkým Jáchymem hrnula spousta známých, 
aby jim popřáli. Ale ti se už moc těšili domů. Víš na co? (…) No přece na slav-
nostní oběd se všemi příbuznými, kteří na křtiny přijeli. Nový křesťan 
v rodině je veliká radost pro všechny a oni při tom chtějí být pospolu.

Aktivita: Popros rodiče, aby ti ukázali tvoji křestní roušku, a zeptej 
se jich, jaké to bylo při tvém křtu. A až si budeš umývat špina-
vé ruce, připomeň si, že při křtu tak podobně zbavuje Pán Bůh 
naši duši všeho špatného. Také kropenka u vchodu do kostela ti 
vždycky připomene obřad křtu, když do ní namočíš prsty a uděláš 
znamení kříže.

Modlitba: Děkuji ti, Bože, za můj křest, za mé jméno (…), které jsem při něm 
dostal. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses při mém křtu stal mým starším brat-
rem, který mi bude vždycky pomáhat. Děkuji ti, Duchu Svatý – ty mě kaž-
dý den učíš dělat dobré věci a přinášíš mi radost, která je v nebi. Amen.

svátek Křtu Páně Lk 3,15–16.21–22
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Pán Ježíš je hostem na svatbě

Minulou neděli jsme skončili tím, jak se všichni těšili na společ-
nou oslavu křtu. A dnes jsme se v evangeliu na jedné slavnosti 
přímo ocitli. V městečku Kána, v Galileji, byla veliká svatba. 
Panečku, to byla hostina! Stoly plné dobrot, lidé zpívali, 
smáli se a povídali si. Co vlastně na těch talířích všechno 
mohli mít? (…) A co se tam pilo? (…) Pivo v Izrae-
li neměli, nejčastěji pili víno, které ředili vodou. 
Nebo čistou vodu. Svatba byla nejdůležitější 
událostí v životě, pořádně se na ni připravovali 
a sešla se na ní vždy spousta příbuzných a zná-
mých. Byl jsi někdy na takové svatbě? Nebo jiné 
velké slavnosti? (…) Rodiny ženicha a nevěsty 
v Káně měly hodně přátel, k těm nejbližším patři-
la i Panna Maria s Ježíšem. Však je také na svatbu 
pozvali. S ženichovou rodinou se znali už dlouho 
a dobře, a tak si Panna Maria brzy všimla, že něco 
není v pořádku. Hosté tančili a výskali, jedli, zpíva-
li a dobře se bavili, ale ženichovi rodiče seděli celí 
ustaraní stranou. Co myslíš, že je trápilo? (…) Hostů přišlo mnohem víc, než předpokládali, 
a bylo moc horko. Všichni měli pořád žízeň a vína v sudu ubývalo velice rychle. Vlastně už 
zbylo jen trochu na dně. Hostina byla v plném proudu, kde teď honem sehnat další víno? 
To bude obrovská ostuda, že už nemají hostům co nabídnout. Ani Panna Maria nevěděla, 
co dělat. Zvedla se a šla mezi mládence vyhledat Ježíše, aby se mu svěřila s touto starostí. 
Byla si jistá, že on určitě něco vymyslí. A taky že ano! Služebnictvo se sice divilo, ale beze 
slova splnili Ježíšův příkaz a nanosili ze studny vodu do všech obrovských džbánů, které stá-
ly u vchodu. Pak se divil správce svatby, když ho Pán Ježíš vybídl, aby si té vody nalil, a napil 
se. Stalo se z ní to nejlepší víno. Všichni běhali a dolévali prázdné džbánky na stolech. Také 
hosté se divili, kde se vzalo tolik a tak výborného vína, a ještě po dlouhém čase si celou sva-
tební hostinu pochvalovali. Ženichova rodina a všichni služebníci v domě s velkým úžasem 
mluvili o Pánu Ježíši a o zázraku, který se u nich stal. Užaslí byli také Ježíšovi učedníci. Na 
svatbu přišli s ním a viděli, co se tam událo. Pochopili, že Ježíš není obyčejný člověk, že ho 
poslal lidem Bůh Otec, a rozhodli se s ním zůstat a poslouchat ho. Přemýšleli, proč právě 
na svatbě v Káni ukázal svou zázračnou moc. Poradíš jim? (…)

Aktivita: Panna Maria se přimluvila za své přátele. A co ty? Už ses za někoho přimlouval? 
Třeba u tatínka, když tvoji sourozenci něco provedli? Nebo u paní učitelky, které jsi slíbil, 
že pomůžeš zlobivému spolužákovi napravit jeho chybu? Ale napřed si o tom vždy pro-
mluv s Pánem Ježíšem – pomodli se za toho člověka a jeho problém.

Modlitba: Panno Maria, ty vždycky vidíš, kdo má potíže a kdo potřebuje pomoc, a při-
mlouváš se za nás. Děkuji ti, že máš ráda i mě a celou naši rodinu. Děkuji, že ti mohu 
všechno říkat – stejně jako svojí mamince. Pomáhej, prosím tě, dnes všem, kdo jsou 
smutní a mají starosti. Amen.

2. neděle v mezidobí J 2,1–11
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Tajemství

Určitě máš v rodině někoho, s kým si rád povídáš. Kdo je to? (…) Malá Barunka přiběhla 
na nádraží a tam netrpělivě přešlapovala a vyhlížela vlak, který měl přivézt její babičku. 
Pravidelně, vždy v pátek odpoledne přijížděla, aby pohlídala své vnoučky. Oba rodiče totiž 
v pátek večer odjížděli na zkoušky sboru. Barunka se na babičku moc těšila; vždycky měla 
pro děti nějaké malé překvapení, ale hlavně na ně měla dost času. A tak až si společně 
vyhráli, dala babička oba malé Barunčiny brášky spát a sedla si do širokého křesla. Na to už 
čekala vykoupaná Barunka. Vlezla si k ní na klín, zabalila se do deky a babička vyprávěla, jak 
to bylo dřív. Na dnešní večer byla holčička moc zvědavá. Měla od minula slíbené povídání 
o tatínkovi, o tom, jak se narodil a co všechno dělal, než vyrostl. Barunka se zatím marně 
snažila z tatínka něco dostat, vždycky tvrdil, že si to nepamatuje. Tatínka měla moc ráda, 
dokonce mu byla i hodně podobná. Konečně zjistí, jak to všechno bylo.

V dnešním evangeliu jsme se vrátili do Nazareta, tam, kde vyrostl Pán Ježíš. Každou 
sobotu se tam scházeli muži v synagóze – domě postaveném pro společné modlitby, aby 
si poslechli Boží slovo. V každém městečku či vesnici měli Židé takovou modlitebnu. My 
křesťané máme místo synagógy (…). Shromáždění Židé byli zvědaví; před nimi se totiž na 
stupínek postavil známý mladý muž – Ježíš z jejich městečka – a přečetl jim kousek textu 
z knihy proroka Izajáše. Četl o tom, co chce Bůh udělat pro svůj národ, pro všechny věřící. 
Že má v plánu lidi uzdravit, osvobodit je od všeho zlého, co je trápí, že jim chce dát radost, 
která jim bude neustále pomáhat v dobrém životě. Jeho posluchači se už těšili, jak jim 
bude tato slova vysvětlovat, byli zvědaví na jeho názor, jak to všechno bude probíhat. Pán 
Ježíš dočetl, podíval se na ně a prozradil jim velké tajemství. Když se budou 
dívat na něho, na to, co on dělá a učí, nepotřebují už žádné další vysvětlo-
vání. Uvidí samotného Boha, který přišel mezi ně a který s velkou mocí 
každému osobně ukáže, jak ho má rád. Prozradil celému shromáždění, 
že on je ten člověk, na kterého už tisíc let Židé čekají.

Jaké tajemství bys rád rozluštil ty? (…)

Aktivita: Pán Ježíš mluvil vždy pravdu a chtěl, aby o něm 
lidé pravdu znali. Můžeš mu pomáhat třeba tím, když 
mu slíbíš, že už nikdy nebudeš lhát. A že se za něho 
nebudeš stydět, když se tě někdo zeptá, jestli věříš 
v Boha. Naopak, s radostí takovému člověku o Pánu 
Ježíši pověz.

Modlitba: Pane Ježíši, ty jsi Židům v Nazaretě vysvětlil, kdo jsi 
a co budeš dělat. Prosím tě, abys to vysvětlil dalším lidem 
na celém světě. Hlavně tam, kde se válčí, kde si navzájem 
ubližují. A mně pomoz, abych se nikdy nepřidal k ničemu 
špatnému. Amen.

3. neděle v mezidobí Lk 1,1–4; 4,14–21

LE
D
EN



28

Pán Ježíš vidí do srdce člověka

Taky tvoje maminka nějak záhadně pozná, když nemluvíš úplnou pravdu? (…) Jako by 
ti viděla až do bříška. A tobě nezbude než přiznat, jak to přesně bylo. Už se ti to někdy 
stalo? (…)

Něco podobného se přihodilo i Ježíšovým posluchačům. Vzpomínáš, jak jsme je minu-
lou neděli sledovali? Ve kterém to bylo městečku? (…) Pán Ježíš své rodáky z Nazareta 
dobře znal, věděl, že se občas přetvařují, a tak se rozhodl, že je vyzkouší. K čemu je takové 
zkoušení vůbec dobré? (…) Ve škole musí paní učitelka zkoušet, aby poznala, jestli už celá 
třída učivo zvládla. Ale proč chtěl Pán Ježíš zkoušet dospělé muže? A jak to chtěl udělat? 
(…) Mužům z Nazareta, kteří seděli kolem něho, začal Pán Ježíš povídat známé příběhy 
z Písma. V těch příbězích Bůh jednal jinak, než si lidé kolem naplánovali. Pán Ježíš chtěl 
vědět, jestli tady v Nazaretě mají všichni Pána Boha opravdu rádi a budou ho poslouchat, 
i když se jim zdají Boží plány těžké nebo jim nerozumějí. Chtěl vědět, jestli Pánu Bohu 
opravdu věří, jestli vědí, že Bůh všechno naplánoval dobře. Ale viděl těm mužům na očích, 
že je víra v Boží dobrotu moc nezajímá. Tito muži chtěli vidět nebo zažít nějaký velký zázrak, 
aby se pak mohli před ostatními vychloubat. Pán Ježíš taky poznal, že se mezi sebou nemají 
moc rádi. Že Pána Boha málo znají a že jim to vůbec nevadí. Proto jim nakonec řekl, že dnes 
nic překvapivého neuvidí. Vždyť on přece nepřišel dělat zázraky kvůli tomu, aby se lidé 
bavili. Proč je vlastně dělal? (…)

Ale těm mužům se zdálo, že je Ježíš podvedl a ošidil. Vyskočili ze svých míst, začali 
křičet jeden přes druhého, vyhrožovat mu a vyhnali ho ven. Byli 
tak rozzlobení, že se chtěli Ježíši za ten údajný podvod pořádně 
pomstít – chtěli ho zabít. Když se někdo moc rozzlobí, přestane 
jednat správně a vymyslí vždycky něco špatného. Tak na sebe 
nazaretští muži prozradili, že si dělají, co chtějí, a že přikázání 
Boží pro ně nejsou nijak moc důležitá. Vlastně na sebe prozra-
dili, že umějí být zlí. A to se Pánu Bohu nelíbí. Navíc si tito lidé 
kvůli své zlosti ani nevšimli zázraku, který se nakonec přece jen 
stal. Pána Ježíše sice vyhnali až na kopec za město, ale pak nikdo 
z nich nedokázal zvednout proti Pánu Ježíši ruku a ublížit mu. Pán 
Ježíš prošel jejich středem a odešel od nich zcela zdravý.

Aktivita: Taky se někdy zlobíš, když nesmíš udělat, co tě právě 
napadlo? Malé děti dokonce někdy zlostí tlučou hračkami nebo 
i sebou o zem. Přitom ti Bůh právě tímto maminčiným zákazem 
vzkazuje, že máš teď začít přemýšlet trochu jinak a jít udělat 
něco jiného. Zamysli se, kdy tě rozzlobil nějaký příkaz, a pro-
mluv si o tom s maminkou nebo tatínkem. Můžeš nakreslit, 
jak je člověk legrační, když se vzteká.

Modlitba: Prosím tě, Pane Ježíši, dej mi odvahu promluvit si 
vždycky o tom, co se mi nelíbí, s někým, koho mám rád. 
A napověz mi, co je lepší než vztek, který mě občas popad-
ne. Prosím také o sílu, abych to lepší pak udělal. Amen.

4. neděle v mezidobí Lk 4,21–30
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Společná práce s Ježíšem

Víš, kdo je to odborník? (…) To se například pokazí televizor nebo 
pračka a tatínek řekne, že on to nedokáže opravit a že se to musí 
odvézt k odborníkům do opravny. Protože takový odborník 
má jednak odborné vzdělání a jednak spoustu zkušeností 
s podobnými opravami. A taky potřebné nářadí. Odborní-
ci mohou být v různých oborech, opravují taky počítače, 
auta, ale patří sem i zdravotníci, učitelé, pěstitelé růz-
ných rostlin – napadne tě další možnost? (…)

Co třeba rybář? Může to být také odborník? (…) Apo-
štol Šimon Petr byl velice dobrý rybář. Věděl, kdy a kde se 
ryby budou shromažďovat, věděl, za jakého počasí a v kte-
rou denní či noční dobu je dobré nebo zbytečné lovit. Co 
všechno potřebuje ke své práci? (…) O Pánu Ježíšovi Petr 
věděl, že žádným rybářem není, nikdy ho neviděl na jezeře lovit. 
Když ho Pán Ježíš požádal o loďku, tak mu ji půjčil, aby Ježíš mohl 
kázat a učit co nejvíce lidí. Z vodní hladiny se hlas rozléhá lépe než 
z hloučku na souši. Navíc byla loďka úplně prázdná, protože té noci 
vůbec nic nechytili. A dopoledne bylo stejně zbytečné vyjíždět na lov, 
protože ryby jsou ukryté hluboko. Petr si nemohl srovnat v hlavě, 
že Pán Ježíš chce, aby teď vyjeli na ryby. Ale hádat se s ním nechtěl. 
Když vhodili síť do vody a ona se okamžitě naplnila rybami, Petr 
užasl. Toto by nedokázal ani ten největší odborník. Nic takového 
se nestane žádnou náhodou. Najednou poznal, že Pán Ježíš je nejen 
nejlepší učitel a kazatel, ale také největší rybář na celém světě, protože 
ho poslouchají i ryby. I Šimonovi přátelé, kteří byli poblíž, byli velice zkušení rybáři. Denně 
vyjížděli na moře, lov ryb byl jejich zaměstnáním. O něčem takovém ještě nikdy neslyšeli. 
Od takového mistra se chtěli co nejvíce naučit. Všichni nechali své loďky na břehu a šli za 
ním. Ale Pán Ježíš je nechtěl zdokonalit v rybaření. Tak jako ty chodíš do školy a učíš se nové 
věci, abys jednou mohl svou prací pomáhat druhým, tak i on svým vyučováním potřeboval 
z těchto rybářů udělat své spolehlivé pomocníky. Oni sami měli později kázat a učit o Pánu 
Bohu a o jeho království. On, Ježíš, bude žehnat jejich práci a pomáhat jim.

Aktivita: Je nějaký člověk, kterého obdivuješ? Napiš si jeho dobré vlastnosti, které bys chtěl 
mít také. Pak si napiš, jaké povolání by sis chtěl jednou vybrat. Bude se líbit i Pánu Ježíši? 
Určitě ano, jestliže v něm necháš místo, aby tam s tebou byl i Pán Ježíš a pomáhal ti 
získávat lidi pro jeho království.

Modlitba: Pane Ježíši, tolikrát jsem se namáhal v matematice, v češtině, v hudebce, na tré-
ninku, a pořád mi to moc nejde. Ale kvůli tobě se to budu učit poctivě dál. Prosím tě, 
abys za mnou přišel, když se mi nedaří. Já budu věřit, že mi pomůžeš. Děkuji ti. Amen.

5. neděle v mezidobí Lk 5,1–11
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Pán Ježíš vítězí nad Pokušitelem

Maminka se ustaraně dívala za odjíždějícím autobusem. Honzík, jejich nej-
starší chlapec, jel dnes poprvé do nové školy. Bude se mu ve třídě líbit? 

Jaké tam najde kamarády? Přestěhovali se sem minulý týden a nikoho 
tu zatím neznali. A co ty – znáš někoho, kdo k vám do třídy přišel nový? 
(…) A má už kamarády? (…)

Honzík přijel odpoledne spokojený. Nová paní učitelka se mu líbila, 
skoro všichni ve třídě se s ním bavili. Ale koncem týdne byl 

nějaký zamlklý. Co se mu mohlo stát? (…) U nedělního 
oběda se rozpovídal. Hned v úterý si k němu o přestávce 
sedl Ondra, skoro o dva roky starší kluk, že s ním chce 

kamarádit. Pak spolu šli ze školy a Ondra vytáhl z kapsy 
krabičku cigaret. Zapálil si a dával i Honzíkovi, pak se mu 

smál, že nechce kouřit. Ve středu hned ráno pošeptal Honzíko-
vi, že půjdou na opravdickou dobrodružnou výpravu. Na nedalekém 
velikém staveništi byla trafika. Prodavač se rád bavil s kolemjdoucí-

mi a nedával pozor na zboží. Ondrovi se podařil nepozorovaně sebrat 
z pultu pár balíčků žvýkaček a dokonce i čokoládu. „Ty jsi ale bábovka,“ 
smál se Honzovi, který byl zelený strachy a nechtěl si vůbec nic vzít. Do 

konce týdne se Ondra ve škole už neukázal, ale co bude v pondělí? Co 
bys mu poradil, ať udělá? (…)

Maminka s tatínkem byli moc rádi, že se jim Honzík svěřil a že se 
ubránil špatnému chování. Pak zavolali paní učitelce a poradili se s ní. 
Nakonec se společně pomodlili, taky za Ondru a za to, aby si Honzík 
brzy našel lepšího kamaráda.

Za Pánem Ježíšem přišel jednou zlý anděl – ďábel – a tvářil se jako 
jeho nejlepší kamarád. Nabídl Pánu Ježíši spoustu lákadel: dobré jídlo, hod-

ně peněz, slávu a velikou moc nad celým světem. Říkal mu, že by mohli dobře spolupraco-
vat. Taky Pána Ježíše naváděl k různým hloupostem – třeba aby skákal z vysoké zdi chrámu 
dolů. Poslouchal jsi dnešní evangelium, co mu na to Pán Ježíš řekl? (…)

Vůbec se s ďáblem nehádal, ale řekl mu slova, která jsou v Písmu svatém a která doka-
zují, že zlo je slabší než dobro. Že nakonec prohraje. Protože zlý anděl neuspěl, musel odejít 
a pak už dal Pánu Ježíši nadlouho pokoj.

Aktivita: Sílu ubránit se zlu získal Pán Ježíš, když se postil a modlil. Odřekl si jídlo i pití a byl 
sám na poušti. Aby i v tobě rostla tato síla, vyber si jednu věc, kterou rád děláš (televize, 
mlsání, hry, počítač…), a alespoň 1× v týdnu ji nedělej. Dnů z postního týdne můžeš 
přidat. To bude také tvůj půst. A nezapomeň se v tento den více pomodlit.

Modlitba: Pane Ježíši, chci mít sílu jako ty poznat a odmítnout všechno, co je špatné. Děku-
ji ti za maminku a tatínka, kteří mi říkají, co je správné a co mám dělat. Taky mi pomá-
hají, když si nevím rady. Prosím tě, pomoz mým kamarádům, by zůstali dobří. Amen.

1. neděle postní Lk 4,1–13

Ú
N
O
R



31

Ježíšovi přátelé žijí na zemi i v nebi

Minulou neděli jsme si povídali o tom, že je moc důležité mít dobré kamarády, abychom 
nedělali špatné věci. Pán Ježíš měl 72 kamarádů, říkali jim učedníci, ale dvanáct z nich bylo 
opravdu dobrých. A v těch dvanácti měl tři úplně nejvěrnější, ti s ním všude chodili a nejvíc 
si s ním povídali. Jmenovali se Petr, Jakub a Jan. Jak se jmenují tvoji nejlepší kamarádi? (…) 
Jak často jste spolu? (…) Když chceš udělat něco důležitého, určitě jim o tom řekneš, že? 
A taky je určitě pozveš na nějakou slavnost – třeba na své narozeniny.

Pán Ježíš měl dnes pro své přátele připravené jedno veliké překvapení. Vůbec nic jim 
neprozradil, jenom je pozval na horskou túru. Hora, kam měl namířeno, se jmenovala 
Tábor. Po namáhavém výstupu byli jeho učedníci asi unaveni, a tak na chvilku usnuli. Když 
se probudili, nestačili se divit. Co viděli? (…)

Pán Ježíš nejenže vůbec nespal, ale stál kousek dál a bavil se se dvěma neznámými muži. 
Vypadal úplně jinak než obvykle. Celý zářil, vypadal jako mocný a slavný král a vycházelo 
z něho jasné světlo. A ti dva neznámí také zářili zvláštním světlem, až oči přecházely. Něco 
učedníkům napovědělo, že vidí dva nejslavnější proroky z dávných časů, Mojžíše a Eliáše. 
Zvláštní na tom bylo to, že tito proroci už dávno zemřeli, a při tom tady teď byli krásní a živí. 

S Ježíšem se velice dobře znali a pěkně si povídali. Jak je to možné? (…)
Petra napadlo, že by pro ně mohli postavit nějaký přístřešek, třeba stan, aby si všichni 

mohli k tomu povídání sednout. Chtěl se z toho všeho divení vzpamatovat nějakou prací. 
Ale ještě než všechno domyslel a dořekl, stala se další zvláštní věc. Překvapení dnes nemě-
lo konce. Najednou byla všude kolem nich taková měkoučká mlha, něco jako by to byl 
mrak, ale ne mokrý. Byl jsi už někdy v husté mlze? A bál ses? (…) Všichni tři učedníci najed-
nou dostali strach. Všechno bylo takové neznámé. Přemýšleli, co teď mají udělat, a náhle 
uslyšeli Boží hlas. Bůh jim řekl, že si dobře vybrali Ježíše za svého nejlepšího kamaráda. Je 
to Boží Syn a s ním poznají samé dobré věci. Nikdo lepší neexistuje.

Aktivita: Znáš jistě hodně lidí, ale Pán Ježíš zná všechny. I ty, které už nemůžeme vidět, proto-
že zemřeli a žijí u něho v nebi. Říkáme jim svatí. Napiš si na papír jména těch Ježíšových 
přátel, které už alespoň trošku znáš. Můžeš si pomoct katolickým kalendářem. Znají 
tvoji kamarádi tolik svatých co ty? Pověz jim o nich.

Modlitba: Pane Ježíši, jsem moc rád, 
že jsi svým kamarádům uká-
zal, jak krásné to bude s tebou 
v nebi. Taky jsi nám prozradil, že 
až zemřeme, budeme v nebi znovu 
živí a zase se u tebe potkáme se 
všemi, kdo měli nás a tebe rádi. 
Děkuji ti za to, že chceš být můj 
nejlepší kamarád. Amen.

2. neděle postní Lk 9,28–36
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Zlepšit se můžeme každý den

Určitě se ti už stalo, že jsi viděl někoho dělat něco špatného. Kde to 
bylo? (…) V úterý před obědem poručila paní učitelka všem klukům 
ve třídě, že tam musejí zůstat. Děvčata mohla odejít. Sotva se za nimi 
zavřely dveře, objevil se pan ředitel. Tvářil se tak přísně, že všichni 
dostali strach.

„Tak hoši, konečně se přiznali oba viníci. Takže už víme, kdo vče-
ra nasprejoval čerstvě vymalovanou chodbu. Ale také vím, že jste 
o tom věděli, ba dokonce jste se někteří i dívali, jak jim to jde. 
A nikoho z vás nenapadlo ty dva dareby napomenout nebo zavo-
lat hned někoho dospělého, aby toho nechali. Takže jste to vlast-
ně udělali všichni společně,“ mračil se na kluky pan ředitel. Malý 
Toník začal posmrkovat. Bál se pana ředitele a ještě víc se bál křiku 
doma, až se taťka dozví, že zase byl u nějaké lumpárny. Pan ředitel 
pokračoval přísným hlasem: „Proto tatínci obou výtečníků zapla-
tí novou barvu a přemalování chodby. A s vašimi rodiči si promluvím 
osobně příští týden na rodičovské schůzce. Do té doby pro vás ruším 
polední pobyt v tělocvičně a volný přístup na počítače o hlavní přestáv-
ce.“ Co myslíš, bylo to spravedlivé? (…) A proč? (…)

Často si myslíme, že špatné věci dělají jenom ti druzí. Učedníci 
Pána Ježíše si v dnešním evangeliu taky mysleli, že trest dopadne 
jenom na viníky, kteří něco zlého udělali. Když slyšeli, jak přísně 
potrestali římští vojáci vzbouřence v Galileji, byli rádi, že se jich to netý-
ká. Když se vy díváte někdy v televizi na zprávy a uvidíte něco zlého – co 
třeba? (…), jste rádi, že se vás to netýká a můžete sedět v klidu v teple doma. Ale Pán 
Ježíš řekl, že lidé, kterým se dějí ty zlé věci, nejsou horší než my. Řekl, že je moc důležité, 
abychom pokaždé napravili i maličkosti, které děláme špatně. A abychom už nelhali ani 
trošičku a nepodváděli třeba ve škole ani trošičku, abychom vraceli půjčené věci co nej-
dřív a v pořádku, abychom si nebrali nic, co nám opravdu nepatří, abychom druhým ničím 
neubližovali. Ti, co nás mají nejvíc rádi (…), z toho budou mít radost a budou nám v tom 
pomáhat.

Víš, jak to dopadlo v té škole? Tatínci se vzácně shodli, že chodbu vymalují společně, 
a kluci pak museli drhnout skvrny od barvy na linoleu školní chodby. A pěkně se u toho 
zapotili.

Aktivita: Pán Ježíš také povídal příběh o ovocném stromu, který neměl ovoce. Zeptej se něko-
ho doma, co všechno potřebuje malý stromek, aby dobře rostl, a co se s ním dělá, když 
ovoce nevypadá dobře. Pak nakresli, co všechno pro tebe dělají rodiče, abys byl zdravý 
a dařilo se ti.

Modlitba: Pane Bože, ty jsi trpělivý a dokážeš nám stále pomáhat, když uděláme chybu. 
Prosím tě za mé kamarády, kteří mají ve škole problém (…), aby poznali, co dělají špat-
ně, a abych jim uměl pomoct, když bude potřeba. Amen.

3. neděle postní Lk 13,1–9
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Bůh má rád všechny své děti

Na co se díváš v televizi? (…) Na co se u vás dívají ostatní? (…) V pondělí večer býval v televi-
zi pořad Pošta pro tebe. Pokaždé v něm vystupovali lidé z nějaké rodiny, kteří o sobě dlouho 
nevěděli a díky tomuto pořadu se našli. Vždycky měli obrovskou radost a většina z radosti 
i plakala. Umíš si představit, že bys musel odejít někam daleko a neměl už nikdy uvidět 
maminku a tatínka ani žádného sourozence nebo příbuzného? Co bys k tomu potřeboval, 
abys to mohl vůbec přežít? (…)

Jeden mladý muž z dnešního evangelia se rozhodl odejít daleko, pryč od své rodiny. 
Potřeboval k tomu ale hodně peněz. Požádal o ně svého tatínka, a když je dostal, hned 
odešel. Ani se neohlédl, ani se s tatínkem neporadil, jak má s tolika penězi zacházet. Proto-
že byl mladý, peníze uměl utrácet, ale neuměl je vydělávat. Uplynulo několik měsíců, pak 
roků, a jednoho dne byla jeho peněženka úplně prázdná. Nic mu nezůstalo. Ty jsi už někdy 
dostal peníze? (…) Co jsi s nimi udělal? (…)

Potom už ten mladík neměl kde bydlet, jeho oblečení bylo potrhané a špinavé, měl 
hrozný hlad. V té zemi, kam odešel, na tom byli všichni špatně. Ale tatínek toho mládence 
měl všeho dost, u něj nikdo hlad neměl. Co myslíš, že se ten mladý muž jednoho dne roz-
hodl udělat? (…) Řekl si, že se tatínkovi omluví, že ho poprosí o odpuštění a že už pak nikdy 
z domu neodejde. Cesta domů mu trvala dlouhé týdny, protože byl slabý. A taky se trochu 
bál. Proč? (…)

Jeho tatínek ho za ty dlouhé roky nikdy nepřestal vyhlížet. Každý den se chodil dívat na 
cestu mezi pastvinami, protože měl svého zlobivého synka pořád moc rád. A když ho pak 
jednou uviděl, jak se blíží jako otrhaný žebrák, zapomněl hned na to, že byl kvůli němu 
celou dobu smutný. Najednou měl obrovskou radost, stejně jako když se chlapec narodil. 

Běžel mu naproti, objímal ho, ani ho nenechal mluvit a omlouvat se. 
Věděl, že mládenec je už dost potrestaný tím, co se mu stalo. Hned 

vystrojili slavnostní hostinu, svátečně se oblékli, pozvali muzikanty 
a radovali se, že se domů vrátil tak důležitý člen rodiny. Z čeho 
měl radost ten mladý muž? (…) A víš, proč Pán Ježíš tento příběh 
vyprávěl? (…) Chtěl ti vysvětlit, že náš Pán Bůh je ten nejlepší tatí-

nek na celém světě, že na nás stále čeká a odpustí nám, co jsme 
udělali špatně, když se k němu chceme vrátit.

Aktivita: Nakresli, co všechno máš doma zajištěné – teplo, vodu, 
pohodlí, jídlo, střechu nad hlavou, oblečení, pomůcky, hračky. Z čeho 
ještě poznáš, že tě mají doma rádi? Zkus spočítat, kolikrát ti už něco 

odpustili. A kdo to byl?

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za dnešní příběh v evangeliu. Děkuji 
ti, že nás má Bůh Otec tak rád, že pořád trpělivě čeká, kdy si na něho 

udělám čas a pomodlím se. Děkuji ti, že naučil moji maminku a tatínka 
odpouštět mi moje chyby, že ty je odpouštíš nám všem. Amen.

4. neděle postní Lk 15,1–3,11–32
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Svědomí nás učí správnému životu

Toto je už druhá neděle, kdy nás Pán Ježíš učí odpouštět a druhé lidi neodsuzovat hned, 
když se jim něco nepovede. Chce, abychom jim dali šanci se zlepšit, tak jak ji jeho Otec – 
Pán Bůh dává každý den i nám.

Díváš se někdy na pohádky, kde jsou loupežníci? (…) Dělají věci dobré, nebo špatné? (…) 
Jak to s nimi pak většinou v té pohádce dopadne? (…) Zasluhují všichni nějaký trest? (…)

Vlastně každý člověk udělá co chvíli něco ne úplně správně, všichni děláme chyby. 
Některých si všimneme hned, některé poznáme až později. Někdy dokonce ani mamin-
ka neví, co se ti za jeden den povedlo pokazit nebo udělat špatně. Ale Pán Bůh ví úplně 
o všem, o každém tvém chování, o každém slově, i o tom, co si jen myslíš. A netrestá tě za 
to. Zatím ti nechává čas, abys to poznal sám a aby ses sám rozhodl, že to napravíš. Dává ti 
k tomu výborného pomocníka, tvoje svědomí. To je takový tichý hlásek někde uvnitř, který 
ti přesně poví, co je špatně a co nemáš dělat. Taky tě chválí za dobro, co uděláš, a povzbu-
zuje tě k němu. Když hlásek svého svědomí často posloucháš, tak postupně sílí, stále častěji 
ti dobře radí a je tvým spolehlivým kamarádem. Znáš se s ním? Už ti někdy tvoje svědomí 
něco říkalo? (…) Svědomí je velký dar od Pána Boha, a když ho používáme, má z nás Pán 
Bůh radost. Ale když svědomí neposloucháš, neznáš se s ním, začne slábnout a onemocní. 
Přestane ti radit, co máš dělat.

Poslouchal jsi dnešní evangelium? O čem byla řeč? (…) Dnešní příběh byl o rozzlobených 
farizejích a o jedné ženě, která udělala něco hodně špatného. Přivedli ji k Pánu Ježíši a nutili 
ho, aby řekl svůj názor na to, co s ní mají udělat. Pán Ježíš ale vůbec nechtěl slyšet podrob-
nosti. Věděl, že farizeové jsou vychytralí, že chtějí uškodit nejen té ženě, ale hlavně jemu, 
a že z něho chtějí udělat špatného soudce. Chvilku mlčel, počkal, až je přejde největší vztek 
a přestanou jeden přes druhého křičet. A pak jim poradil, ať si poslechnou svoje svědomí. 
Pak teprve mohou tu ženu potrestat. Všichni to udělali a tiše odešli. Víš proč? (…) Protože 
jim jejich svědomí řeklo, že každý z nich už někdy něco udělal špatně. Že je vlastně za to 
dosud nikdo nepotrestal. A že proto ani oni nesmějí žádat smrt druhého člověka, ani této 
přivedené ženy, i když se moc provinila proti platným zákonům jejich země.

Pán Ježíš pak vybídl i tuto smutnou ženu, aby příště vždycky poslechla ten dobrý hlásek 
v sobě, který jí správně radí. Pak jí bude dobře a bude mít v životě velkou radost.

Aktivita: Když uděláš něco špatně, je to jako zašpinit si boty. Musíš je vyčistit a pak jsou zase 
krásné a můžeš je používat. Zkus se tento týden rozhlédnout po botníku u vás doma 
a vyčisti postupně všechny boty ostatních členů, které jsou špinavé. Můžeš myslet třeba 
na to, kolikrát už jsi byl v čistém oblečení, najezený, i když jsi předtím maminku zlobil.

Modlitba: Pane Ježíši, ty víš, že nechci dělat špatné věci, ale někdy to tak divně vyjde. 
Někdy nepřemýšlím a jsem zbrklý, jindy jsem lenivý udělat něco pořádně. Pak se na 
mě ostatní zlobí a já pláču. Chci tě poprosit, abych uměl napravit, co pokazím, a nebál 
se přiznat. Taky tě prosím, abych uměl druhým odpustit, když se jim něco nepovede, 
abych se jim nikdy nesmál. Amen.

5. neděle postní J 8,1–11
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Pašije

Dnešní neděli čtou dlouhatánské evangelium – pašije – obvykle tři lidé: vypravěč, kněz, 
který čte slova Pána Ježíše, a třetí muž, který mluví za apoštoly a za ostatní lidi. Evangelium 
dnes vypráví o nejdůležitějších událostech posledních dvou dnů života Pána Ježíše na zemi. 
Víš, jak se tyto dva dny jmenují? (…) A které svátky těmito dny začínají? (…) Také Židé slavili 
Velikonoce a řádně se na ně připravovali. Jejich velké slavnosti se konaly v Jeruzalémě, 
kde stál slavný chrám. Tam chodili na pouť Izraelité z celé země několikrát za rok, aby se 
poklonili Hospodinu. Velikonoce byly moc důležité svátky, protože před mnoha lety Bůh 
v jedné takové noci vyvedl jejich národ z Egypta, kde sloužili jako otroci. Během té noci se 
z ubohých otroků stali svobodní lidé. Proto si každý rok právě o Velikonocích tuto událost 
Židé připomínali. Slavnost začínala společnou rodinnou večeří.

Pán Ježíš se svými učedníky začal slavit Velikonoce ve čtvrtek večer. Byla to jeho poslední 
večeře a důležité věci, které jim říkal, si měli dobře zapamatovat. Jako když třeba tatínek 
nebo maminka odjíždějí na delší dobu z domu a každému oznámí, co má dělat, aby všechno 
bylo v pořádku, než se vrátí. Tak například řeknou, že se musí zamykat dům, že máte krmit 
rybičky, nehádat se, a co ještě? (…) Učedníci měli Pána Ježíše moc rádi a dávali dobrý pozor. 
Hlavně když vzal chleba, pomodlil se, lámal ho na kousky a dával každému z nich, aby jedl. 
Při tom jim říkal, že je to jeho tělo a že to mají dělat pokaždé, když se spolu znovu sejdou, 
na jeho památku. Velký pozor dávali také, když držel kalich s vínem – tenkrát ještě neměli 
sklenice –, aby si zapamatovali, že v tom kalichu je víno, které se promění. Když se ho pak 
společně napijí, bude v nich místo vína Ježíšova krev a ta je bude chránit, aby jim nic zlého 
nemohlo ublížit. Vůbec nevěděli, jak se to stane, ale věřili Ježíši a poslechli ho. Pak se dově-
děli ještě mnoho jiného. Třeba to, že je mezi nim jeden zrádce. Víš, kdo to byl? (…) Také 
slyšeli, že se nemají jeden na druhého vytahovat, že nemají chtít pro sebe žádné zvláštní 
výhody. Že se Bohu líbí takoví lidé, kteří pomáhají druhým. Při té řeči už spolu šli do zahrady 
v Getsemanech na Olivové hoře, kousíček za městem, kam se Pán Ježíš chodíval modlit. 
Všude byl klid a najezení učedníci místo modlitby spokojeně usnuli. Netušili, že se už blíží 
vojáci, aby Pána Ježíše zajali. Když je pak Ježíš o něco později probudil, dostali pořádně veli-
ký strach. Viděli všechny zlé věci, kterými vojáci i velekněží Ježíšovi ubližovali. Pamatuješ 
si, co se všechno stalo? (…) Jenom učedník Jan se odvážil jít až na kopec Golgotu, kde Pána 
Ježíše ukřižovali. Pak pomáhal s pohřbem jeho mrtvého těla. Ostatní utekli a báli se. Měli 
strach hlavně proto, že v tom zmatku zapomněli na všechno, co jim Pán Ježíš říkal.

Aktivita: Nakresli, čeho všeho se bojíš. Jsi rád, když je někdo v tu chvíli s tebou? Kdo ti nej-
více pomáhá zahnat strach? Když Pánu Ježíši hrozilo velké nebezpečí, jeho kamarádi 
na něho zapomněli. Pomodli se tento týden každý den ráno i večer modlitbu Otče náš 
a Zdrávas Maria, aby Ježíš věděl, že zůstaneš jeho dobrým kamarádem. Přes svůj obrá-
zek nakresli velký Ježíšův kříž, který překryje všechny tvoje strachy.

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti, že ses odvážil umřít na kříži a neutekl jsi pryč. Udělal jsi to 
proto, abych se nemusel bát ničeho zlého, protože ty budeš vždycky se mnou. Pomů-
žeš mi být statečným a odvážným, pomůžeš i těm, za které se pomodlím. Věřím ti, že 
nás přivedeš k sobě do nebe. Amen.

6. neděle postní – Květná neděle Lk 22,14–23,56
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Velikonoční ráno

Co tě napadne, když řeknu „Veliká noc“? (…) Někoho možná napadne, že byla veliká tma 
nebo že byla noc moc dlouhá. Anebo že se v tu noc stalo něco moc důležitého. Víte už 
z pašijí minulé neděle, proč a odkdy Židé slavili Velikonoce. (…) Před dávnými časy jejich 
praprapra…dědečkové a babičky byli v tu noc Bohem zázračně zachráněni. V Egyptě pra-
covali jako otroci, bylo jim opravdu těžko. Egypťané je trápili, bili, dávali jim těžkou práci, 
kterou sami nechtěli dělat, a byli nespravedliví. Bůh poslal Židům zachránce, jmenoval se 
Mojžíš. V paláci faraona i v celé zemi udělal Bůh mnoho zázraků a pak jedné noci převedl 
Mojžíš Izraelity přes Rudé moře do bezpečí. Všechny pronásledovatele, kteří je chtěli chy-
tit, zalila mořská voda. Izraelité byli zachráněni. Vždycky jednou za rok tuto událost slavili 
právě o Velikonocích. Také Pán Ježíš s ostatními poutníky chodil pravidelně do Jeruzaléma, 
kde probíhaly oslavy. O těch Velikonocích přijel do města na oslátku, ale ty už asi víš, co 
potom následovalo. (…)

Všichni přátelé Pána Ježíše byli po jeho smrti opravdu smutní a plakali. Jedním z nejlep-
ších Ježíšových kamarádů byl Jan, trávili spolu nejvíce času a rozuměli si. Doprovázel ho při 
křížové cestě až na Golgotu a viděl ho zemřít na kříži. Jan také pomáhal pozdě odpoledne 
uložit Ježíšovo tělo do hrobu. Židé své zemřelé pomazávali mastmi s bylinami a balili je do 
plátna, i hlavu jim balili šátkem a pak je položili do vysekané jeskyňky ve skále. Od páteč-
ního večera seděl Jan s ostatními apoštoly a byli všichni tak smutní, že si ani nevšimli, jak 
utekla sobota, že už začíná neděle a brzy začne svítit sluníčko. Najednou je probralo hlasité 
volání zvenku; jejich dobrá známá Marie Magdaléna k nim přiběhla, že Ježíšův hrob je 
otevřený a prázdný. Jan okamžitě vyskočil a utíkal, jak uměl nejrychleji, aby se podíval do 
hrobu. Hned za ním běžel nejstarší apoštol – víš, jak se jmenoval? (…) To se ví, že mladý, 
rychlý Jan byl u hrobu první a viděl, že vstupní otvor je opravdu odkrytý. Velký těžký kámen, 
kterým ho zakryli, byl odsunutý stranou. Jan si vážil staršího Petra, věděl, že si Petr umí 
se vším hned poradit. Že bude dobré počkat na jeho názor. Tak počkal, až udýchaný Petr 
vstoupí dovnitř, a po něm tam vstoupil i Jan. To, co uviděli, byla opravdu záhada. Hrob byl 
opravdu prázdný. Plátno leželo složené v koutě. Kdo ho tam složil? Kdyby Ježíšovo tělo 
ukradli zloději, neměli by čas šátek tak pěkně skládat. Navíc byl hrob hlídán spolehlivými 
římskými vojáky. Vypadalo to jako ta nejtěžší detektivní záhada. Ale oba učedníci najednou 
pochopili, že Pán Ježíš je Bůh, že dokáže všechno. Že je silnější než všichni lidé a že přemohl 
i smrt. A proto že v hrobě Ježíše hledat nemusejí.

Aktivita: Co bys nakreslil, kdybys měl jako malíř namalovat slovo „Aleluja“ jako obrázek? 
Zkus to. A ode dneška se usmívej mnohem častěji než dosud, aby na tobě byla poznat 
velikonoční radost. Překvap maminku nebo babičku a vyzdob stůl vázičkou s několika 
květinkami, možná už venku něco rozkvetlého najdeš.

Modlitba: Aleluja, Pane Ježíši, děkuji ti za letošní Velikonoce. Děkuji ti za tu velkou radost, 
že jsi vstal z mrtvých. Ukázal jsi nám, že každý, kdo ti věří, dostane také nový život. 
Děkuji ti za lidi, kteří mě naučili, že ti věřím. Těším se, že jednou budeme všichni spolu 
u tebe v nebi. Amen.

slavnost Zmrtvýchvstání J 20,1–9

BŘEZEN
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Že jsi mě viděl, věříš

Chodíš někam pravidelně mimo školu? Třeba na trénink nebo do „zušky“? (…) Kája chodil 
dvakrát týdně na trénink, ale vůbec ho to nebavilo. Když byl menší, rád si s taťkou kopal 
s míčem na jejich dvorku. Ale pak taťka začal odjíždět na dlouhé služební cesty, neměl čas 
a Káju přihlásil do mladších žáků místního fotbalového oddílu. Někteří kluci byli fajn, ale 
zato trenér… Křičel, používal ošklivá slova, taková, jaká doma nikdo neříkal, a Kája se ho 
bál. Pak se celá jejich rodina přestěhovala do města. V nové třídě si Kája brzy našel dobré 
kamarády a ti ho lákali do florbalu. Víš, jak se to hraje? (…) Kluci tvrdili, že trenér je bezva, 
že vždycky přijdou domů úplně vysmátí a že se hodně naučili. Ale Kája jim nevěřil, měl svoje 
špatné zkušenosti. Líbilo se mu v gymnastice, kam někdy doprovázel mladší sestřičku. Ale 
spolužáci se mu smáli: „Přece nebudeš chodit cvičit s malýma holkama!“ Jedno pondělní 
odpoledne měl taťka volno a s Kájou se ruku v ruce vydali k tělocvičně. Kája se ho držel jako 
klíště, ještě když slyšeli za dveřmi hlasy mnoha kluků a rány míče do ostění, natožpak křik 
bojujících družstev. O přestávce se rozlétly dveře od šaten. „Tak tady jsi, no konečně,“ smál 
se na Káju mladý trenér. „Už mi o tobě kluci povídali.“ Měl tak veselé oči, že se Kája klidně 
pustil tátovy ruky a šel s ním dovnitř. Když se večer vrátili domů, jeho nadšení nebralo kon-
ce. Trenér ho tolikrát pochválil, že si připadal jako mistr světa. Už se těšil na příští trénink.

Nějak podobně se cítil i apoštol Tomáš v dnešním evangeliu. Věděl, že Pán Ježíš zemřel, 
a říkal si, že už z toho bude asi až do konce života smutný. Neuvěřil svým kamarádům, že 
Ježíše viděli. Neuvěřil, že je Ježíš živý. To je přece nesmysl, tvrdil a nikdo ho nedokázal pře-
svědčit. Druhou neděli po velikonočním ránu byl Tomáš s ostatními pohromadě. Vtom pro-
šel přes zavřené dveře do místnosti Pán Ježíš, podíval se na Tomáše a ukázal mu své ruce, 
kde byly díry po hřebících z ukřižování. Potom na Tomáše promluvil a Tomáš v jediném 
okamžiku zapomněl na všechno špatné, na svůj hněv a podezírání. Najednou měl velikou 
radost. Konečně uvěřil, že Pán Ježíš žije. Od této chvíle se úplně změnil a už nikdy nebyl 
smutný.

Aktivita: Popros kněze, katechetu nebo někoho blízké-
ho, aby ti ukázal obrázek Pána Ježíše podle sestry Faus-

tyny Kowalské – Boží milosrdenství. Podívej se na paprs-
ky, které jdou z jeho ran na všechny lidi, aby je vysvobodily 

ze smrti. Nakresli si na papír barevný proud těchto paprsků 
a do nich nakresli postavy (napiš jména) lidí, které máš rád.

Modlitba: Pane Ježíši, já věřím, že jsi vstal z mrtvých a jsi 
živý. Také věřím, že slyšíš, co ti říkám, že vidíš, co dělám. 

Věřím, že ke mně můžeš kdykoliv přijít, přes jakoukoliv stě-
nu. Nejsnadněji přicházíš, když tě lidé přijímají ve sva-
tém přijímání. Věřím, že chceš dát všem lidem stejnou 

radost jako apoštolu Tomášovi. Amen.

2. neděle velikonoční J 20,19–31
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Rybolov s Ježíšem

Někdy se prostě nedaří. Člověku spadne z ruky na zem přesně to, co spadnout nesmí, 
a rozbije se to. Kamarád není doma, právě když potřebuješ s někým mluvit. Úžasná stavba 
z kostek se rozsype, jakmile ji chceš někomu ukázat. Auto se pokazí, zrovna když je potřeba 
někoho urychleně odvézt, maminka spálí koláč na oslavu, v bytě je největší nepořádek, 
když zazvoní nečekaná návštěva. Co se ti v poslední době moc nepovedlo? (…)

Když Pán Ježíš vstal z mrtvých, už nechodil se svými učedníky každý den. Ukázal se jim 
jen někdy, aby uvěřili, že pořád žije. Protože nevěděli, co teď mají dělat, vrátili se ke své 
původní práci. Vzpomeneš si, co většina z nich dělala, než potkali Ježíše? (…) Rybáři loví 
nejčastěji v noci, protože ryby jsou blízko hladiny. Když svítí přes den prudké sluníčko, ryby 
se schovávají do větších hloubek. Na palubě rybářské loďky leží sítě, které se vhazují do 
vody a táhnou za lodí, do nich rybáři chytají různé ryby. Jaké znáš druhy ryb, které se dnes 
loví? (…) Ale někdy se jakoby všechny ryby schovají i v noci a lov se nedaří. To je pak lepší 
všeho nechat a vrátit se. Dneska je to jednoduché – rybář sbalí prut, stoličku a jde domů. 
Jenže co měli dělat rybáři na Galilejském jezeře? Ryby ráno prodávali na trhu a za peníze 
si mohli koupit chleba a něco k jídlu. Nebo novou síť. Nebo dřevo na opravu loďky. Nedá 
se nic dělat, dneska budou mít hlad. Šimonu Petrovi a jeho kamarádům se totiž této noci 
nepodařilo chytit vůbec nic. Moc dobrou náladu neměli a pluli pomalu směrem ke břehu. 
Začalo se rozednívat, na břehu stál nějaký muž a prosil je o něco k jídlu. Asi nevěděl, že je 
zbytečné ještě jednou něco zkoušet, že ryby jsou dávno pryč. Řekl jim, aby vhodili síť ještě 
jednou do vody. Ani nevěděli proč, ale poslechli ho. Než se vzpamatovali, byla síť plná 
velkých ryb. Taktak ji vytáhli na palubu. Co je to za člověka? Jak mohl vědět, kde jsou ryby, 
když je na břehu? Kdo to byl? (…) A jak to dokázal? Jak to, že se mu dařilo? (…)

Učedník Jan… vzpomínáš si, kdy jsme o něm mluvili? (…) Tak ten první poznal Pána 
Ježíše. Zavolal to na ostatní a všichni se už moc těšili, jak se s ním na břehu pozdraví. Petr 
se nevydržel těšit na pomalu plující loďce, skočil do vody a brodil se za Ježíšem, 
aby byl u něj co nejdříve. Měl ho moc rád. Pán Ježíš pro ně zatím 
připravil oheň, chleba i pečenou rybu. A po této snídani změ-
nil Petrovi povolání. Už nebude rybářem, ale bude se starat 
o všechny věřící lidi. Víš, jak dnes říkáme muži, který se stará 
o víru křesťanů na celém světě? (…)

Aktivita: Zjisti, jak se jmenuje dnešní papež, kde bydlí a odkud 
je. Můžeš si ta místa s někým starším najít na mapě. Zeptej 
se rodičů nebo katechety, jaké další papeže znají.

Modlitba: Pane Ježíši, jsem moc rád, že jsi můj kamarád. 
Dneska jsi mi řekl, že tě můžu kdykoliv pozvat k sobě, 
do všeho, co dělám, a že mi vždycky pomůžeš. Pro-
sím tě, abys pomohl lidem, které mám kolem sebe, 
s jejich starostmi. Zvláště tě prosím za  ...................
 Pomáhej i Svatému otci Františkovi se všemi jeho 
úkoly a dej mu sílu a zdraví. Amen.

3. neděle velikonoční J 21,1–19
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Jdeme za Ježíšovým hlasem

Co myslíš, o kterém zvířátku Pán Ježíš nejčastěji mluvil? (…) Jak se jmenuje 
tatínek ovečky? (…) A jejich mláďátko? (…) Kde jsi je viděl? (…)

Natálka dostala od strýčka k narozeninám krásnou kudrnatou oveč-
ku, vlastně teprve odrostlé jehňátko. Bydlela s rodiči a malým bráškou 
u babičky a dědečka na vesnici, za domem měli velikou zahradu. Ovečka se 
tam mohla pást celý den a chodit, kam se jí chtělo. Sotva ji dvouletý bráška 
uviděl, řekl „Béby“, a to jméno už ovečce zůstalo. Natálka si ovečku zami-
lovala a Béby jí to oplácela, jak uměla. Ráno už byla vždycky vzhůru, 
když Natálka odcházela do školky, a vyprovázela ji. Odpoledne stála 
u plotu a vyhlížela ven, tlamičku prostrčenou mezi laťkami plotu, aby 
ji mohla Natálka při příchodu co nejdřív pohladit. O prázdninách spolu 
trávily celé dny. Když přišly Natálčiny kamarádky, Béby hlas své malé 
paní spolehlivě rozeznala mezi všemi ostatními a vždycky přišla jenom 
za ní. Natálka se naučila o ni starat, čistila jí stáj ve starém dřevěném 
altánu, nosila jí čistou vodu i seno a taky z kuchyně občas nějakou zele-
ninu, co jí maminka dovolila. Béby vůbec nevadilo, že na podzim začala 
Natálka chodit do školy, se zájmem očichala její aktovku i pouzdro a čekala, co dobrého 
dostane.

Na podzim zemřela babička a plačící Natálka často držívala ovečku kolem krku, seděla 
u ní tak dlouho, až ji smutek přešel. Jednou ji ale napadlo, že Béby taky asi může zemřít 
jako babička a že pak už s ní nebude. Dostala veliký strach a trvalo pár dní, než ji maminka 
s tatínkem uklidnili. Přešla zima, jaro zavonělo v celé zahradě. Jednoho rána se Natálka 
spěchající na autobus marně po Béby rozhlížela a volala ji. Celé dopoledne na ni mysle-
la, ani moc ve škole nedávala pozor. Snad není její ovečka nemocná? Udýchaná přiběhla 
odpoledne domů a pak už jen kulila oči. Vedle Béby ležela maličká chlupatá kulička – její 
jehňátko a Béby střídavě olizovala jeho hlavičku a Natálčinu ruku.

Pán Ježíš dnes v evangeliu mluvil o tom, jak moc má jeho tatínek v nebi – Pán Bůh – rád 
každého, kdo zná Pána Ježíše a často s ním pobývá. Co jsi o Ježíši zjistil nového za poslední 
rok? (…) Čím mu můžeš ukázat, že ho máš rád? (…) Také jsme dnes slyšeli, že Bůh Otec 
je nejsilnější a nejmocnější ze všech na světě a že nás vždycky ochrání. Že se nemusíme 
ničeho bát. Má nás rád mnohem víc než Natálka svou ovečku. Když jdeme za Pánem Ježí-
šem, posloucháme ho, můžeme se spolehnout na to, že svá slova dodrží, že se o nás stará 
a chrání nás.

Aktivita: Máš nějaké zvířátko, o které se staráš a máš ho rád? Nakresli, co všechno mu dáváš. 
Jestli nemáš, nakresli si svoji ovečku a to, jak by ses o ni staral. Podle čeho poznáš, že 
tě má někdo rád?

Modlitba: Dobrý Pane, děkuji ti, že se o nás všechny staráš. Každý den máme všechno, co 
potřebujeme, posíláš hodné lidi, aby nám pomáhali. Děkuji ti, že mám kde bydlet, co 
jíst, že mám oblečení i to, co potřebuji, abych si mohl hrát a učit se. Pomoz mi, abych 
uměl také já pomáhat druhým a chránit je, když jsou slabí. Amen.

4. neděle velikonoční J 10,27–30
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Kdo má rád, je Ježíšův přítel

Kdy jste měli doma nějakou velkou oslavu? Co se na ní dělo? (…) Lidé vymýšlejí spoustu 
věcí, aby druhé něčím překvapili, potěšili, rozesmáli nebo pobavili. Co třeba dárky? Nebo 
nějaké vtipy, povídání? Vzpomeneš si na nějaké věci, které ti udělaly opravdu radost? (…) 
A co ostatní doma, který dárek se jim líbil? (…)

Kačence byly teprve čtyři roky, ale v kuchyni byla s maminkou skoro pořád. Viděla ji 
denně, jak vaří, pomáhala jí péct cukroví, nosila věci ze spíže, dokonce i nádobí uměla utřít 
a uklidit. Péťovi bylo devět, k vaření se moc nehrnul, ale tentokrát se Kačkou nechal pře-
mluvit. Taťka měl v neděli slavit čtyřicáté narozeniny a oni se rozhodli, že mu tajně upečou 
dort. Péťa obětoval fotbal s kamarády, dokonce ani počítač nezapnul a z družiny přišel už 
s napsanými úkoly. Kačka měla v krabici pod postelí připravené všechno, co viděla maminku 
dávat do těsta, když pekly cukroví. Hned jak vrzla za odcházející mamkou venkovní branka, 
s důležitou tvářičkou rozbila do hrníčku tři vajíčka, nasypala do misky cukr a máslo. Péťa stál 
s připraveným šlehačem a zodpovědně zapnul troubu. Když tam nasypali ještě mouku, mléko 
a kakao, vysypali hmotu do dortové formy a strčili do trouby. Zapomněli na něco? (…)

Péťa usoudil, že půlhodinka by mohla stačit, ale protože se už z trouby kouřilo, raději ji 
vypnuli dřív a dort vytáhli. Problém byl, že se nedal vyklopit. Nechali ho tedy vychladnout 
na balkoně a pak ho Kačka vstrčila do krabice pod postel. Měli tak sotva čas pořádně vyvět-
rat a uklidit, než se maminka vrátila. Pozítří rozpustili čokoládu, nalili ji na kus dortu, který 
museli z formy vyřezat, a celý ho oblepili lentilkami. Překvapení v neděli opravdu stálo za 
to. Maminka ani taťka nevěřili, že děti dort udělaly samy. Pak vzal tatínek nůž, aby všechny 
podělil, ale dort nebylo možné rozřezat. Dalo mu hodně práce, aby si kousek ulomil, dal do 
úst a pokousal. Kačka i Péťa na něm viseli očima. Bude mu chutnat? Tatínek zachoval klid 
a oznámil rodině: „Tato vzácnost se teď jíst nebude, nechám si ji v pracovně na památku.“ 
A usmál se na své děti i na maminku. Ani mamince neprozradil, že je dort spálený a tvrdý. 
Jenom pak dětem poradil, aby příště pekly s maminkou, že by měla taky radost. Podle čeho 
poznáš, že tě mají druzí rádi? (…)

Pán Ježíš vysvětloval svým kamarádům, že je moc důležité mít se rádi opravdu, ne jen tak 
naoko. To znamená, že máme vidět vždycky to dobré, co můj kamarád udělal. A když udělá 
něco špatně, nikdy se mu nesmát, nemluvit o jeho chybě před ostatními. Vysvětlit mu 
v klidu, co udělal nesprávně, a snažit se mu pomoct, aby to příště bylo lepší. Někdy mrzí, 
že ten druhý nám ublížil, něco zničil, pokazil a možná i schválně. Pán Ježíš chce, abychom 
uměli druhému odpustit i velkou chybu. To může trvat déle, ale vždycky se o to máme sna-
žit. Ježíšovi přátelé jsou ti, kdo se zase na sebe dokážou usmát, třeba i po větší hádce spolu 
zase začít mluvit, nabídnout druhému něco pěkného na usmířenou. Tak ostatní poznají, že 
jsme jeho přátelé.

Aktivita: Kdo má druhého rád, přemýšlí, čím mu udělá radost. Udělej dnes nějakou malou 
radost každému, koho potkáš. Někdy stačí úsměv, pozdrav, něco půjčit, pro něco zaběh-
nout, nabídnout pomoc nebo hned poslechnout. Když je někdo u vás doma smutný, můžeš 
ho vzít kolem krku a říct mu, že ho máš rád. Zeptej se ho, s čím mu můžeš pomoct.

Modlitba: Pane Ježíši, všichni kolem tebe se mají mít rádi. Pomáhej mi, prosím, abych 
nebyl líný tě poslouchat a abych byl pro ostatní dobrým kamarádem. Amen.

5. neděle velikonoční J 13,31–35
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Duch Svatý připomíná slova Pána Ježíše

Když babička posílá dědu nakoupit, vezme si pokaždé tužku a papír a napíše mu, na co 
nesmí zapomenout. Taťka si to píše do mobilu, jenom maminka si většinou nic psát nemusí. 
Co všechno děláš ty, abys nezapomněl na svoje povinnosti? (…) Kdo ti je připomíná? (…) 
Ve škole máš určitě „úkolníček“ a doma stačí přísné: „Už ti to říkám naposledy…!“ Pak už 
většinou nezapomeneš dokončit, co bylo potřeba udělat.

Saša si na hřišti zvrtla kotník a paní učitelka ji skoro celou cestu z hřiště do školy nesla. 
Asi ji pak moc bolely ruce, ale smála se a říkala, že dnes už nemusí do posilovny. Pan dok-
tor v ordinaci pak po ošetření úrazu Sašině mamince podrobně popsal, jak dlouho má být 
noha v klidu, co na ni mají dávat a jak ji později budou rozcvičovat. To bylo tolik informací, 
že si maminka hned v autě vzala bloček a všechno si to zapsala. Kdyby si to neudělala hned, 
určitě by pak něco spletly. A taky si k tomu připsala slovo „kytka“, aby nezapomněla koupit 
pěknou kytici, až pojede večer z práce domů. Chtěla se zastavit u paní učitelky a poděko-
vat jí, že se o Sašu tak obětavě postarala. Bydlely se Sašou jen samy dvě a maminka měla 
povinností a práce každý den tolik, že by na poděkování později možná zapomněla. Proč 
je důležité pamatovat si, co pan doktor říkal? (…) A proč je důležité pamatovat si, co ti říká 
paní učitelka? (…) A proč si máš dobře pamatovat, co říkají maminka s tatínkem? (…) Pro-
tože tě mají rádi, a když je budeš poslouchat, bude vám spolu dobře. Jejich rada ti určitě 
pomůže, až budeš muset něco obtížného řešit.

Ježíšovi učedníci byli moc smutní, když Pán Ježíš odcházel do nebe. Báli se, že budou 
sami a že zapomenou spoustu těch dobrých a důležitých věcí, které je Pán Ježíš naučil. Ale 
on jim slíbil tajemného pomocníka, lepšího, než jsou tablety, mobily a ostatní technika. 
Řekl, že jim pošle Ducha Svatého, který jim vždycky připomene, když na něco dobrého 
zapomenou. Také jim bude říkat další vzkazy od Pána Boha, aby uměli pomáhat i dalším 
lidem. A také s nimi pořád bude, takže se na něho mohou spolehnout a radovat se z toho, 
že se svými starostmi nejsou sami. To všechno slíbil Pán Ježíš každému, kdo ho má rád, jako 
svůj veliký dárek.

Máš strach, když jsi doma sám? (…) Proč se bojíš? (…) Kdo má doma přede dveřmi hlí-
dacího psa, určitě se bojí méně. Ale vůbec nejlepší je, když je v domě ještě někdo, třeba 
dědeček. A vůbec nevadí, že stále podřimuje. Když je blízko někdo, kdo se o nás stará, má 
nás rád a můžeme s ním mluvit, je nám mnohem lépe. A proto svým přátelům posílá Pán 
Ježíš Ducha Svatého. Dostáváme ho hned při křtu svatém a on je s námi pořád a chrání nás 
před vším zlým. Pán Bůh ho z nebe posílá na zem, aby dal lidem do srdce lásku, důvěru 
a pokoj, ale hlavně trvalou radost z toho, jak je Bůh dobrý.

Aktivita: Duch Svatý nás učí udělat druhému radost, rozdělit se o pěkné věci, druhého potě-
šit nebo něco nového vytvořit. Udělej dnes konkrétnímu člověku radost, třeba že pomů-
žeš v kuchyni, sourozenci, že si bez odmlouvání uděláš, co od tebe doma očekávají. Dej 
si záležet na výsledku toho, co děláš.

Modlitba: Bože, Duchu Svatý, jsem rád, že jsi ke mně přišel ve svatém křtu. Ty jsi všude, 
u mě, na celé zemi i v nebi u Boha. Prosím tě, uč nás, abychom ti více věřili, modlili se 
k tobě a nebáli se, protože ty jsi Pán celého světa. Amen.

6. neděle velikonoční J 14,23–29
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Ježíš nás má všechny rád

Chodíš do nějakého hudebního nebo sportovního kroužku? Nacvičujete něco společně? (…)
Martin se přihrnul z hřiště do šaten celý rozzářený. Všechny čtyři góly dnešního vítězné-

ho zápasu dal on. Diváci obdivně tleskali a na konci hry skandovali jeho jméno. Martin si 
říkal, že je úplně nejlepší ze všech, že nikdo neumí hrát tak dobře jako on. Ostatní kluci jsou 
vlastně úplná trdla. Bylo to správné? (…) Jaký je teď Martin? (…) No však trenér ho hned 
v šatnách vyléčil. Když se kluci posadili na lavičky, aby rozebrali hru, pochválil trenér napřed 
Honzu za to, že vždycky perfektně zastavil míč a přesně přihrával. Pak ocenil Jardovu rych-
lost, protože vždycky dokázal soupeři utéct. O Pepíkovi řekl, že je to fotbalista na svém mís-
tě, protože měl přehled o celém hřišti a byl vždy tam, kde se bojovalo. Vyjmenoval každého 
dalšího hráče a vysvětlil mu, čím pomohl k dnešnímu výsledku. Ze všech nejvíc pochválil 
Toma, který se dokázal ovládat a pokaždé místo toho, aby sám pálil, nahrál míč Martinovi. 
Ten ho pak jen tak lehce do branky doklepl. „Nikdo z vás tu dnes nemohl chybět, hoši,“ řekl 
trenér, „jinak bychom nevyhráli.“ Zkus si teď vzpomenout, kdo všechno je důležitý, aby se 
vám podařilo nějaké společné dílo – třeba besídka ve škole, hudební nebo recitační vystou-
pení nebo jiné společné dílo. (…) A co sobotní úklid doma, je to taky společná práce? (…) 
Nebo vítězství vaší školy v nějaké soutěži. (…)

Dneska jsme v evangeliu slyšeli kousek Ježíšovy modlitby. Bylo to vlastně jeho povídání 
si s tatínkem, Bohem Otcem. Každý, kdo Ježíšova slova pozorně poslouchal, poznal, jak moc 
se spolu oba mají rádi, jak si spolu rozumějí. Povídali si o tom, co chce Pán Ježíš dát svým 
přátelům na památku, až od nich odejde do nebe. Víš, o co svého tatínka prosil? (…) Aby se 
všichni Ježíšovi přátelé uměli mít stále víc a víc rádi a aby na nich ta láska byla vidět. Jak se 
to dělá, co myslíš? (…) Samozřejmě, že k tomu potřebujeme, aby nám Pán Bůh pomáhal. 
Pán Ježíš také prosil za to, aby se všichni jeho dobří přátelé dostali tam, odkud on přišel – 
do nebe, aby tam pak byli všichni spolu. Protože takovou krásu a slávu nikde na zemi neu-
vidí a nezažijí. Navíc každý z nás tam bude tak krásný, jak si tady na zemi teď vůbec nedoká-
žeme představit. A ještě prosil o jednu věc pro nás. Abychom se uměli jeden k druhému tak 
dobře chovat, že bude on, Ježíš, moci být pořád mezi námi. My na něj budeme myslet a on 
nám bude pořád pomáhat. Tak uvidí i naši spolužáci, že je to vlastně škoda, když ještě Pána 
Boha neznají, a budou chtít v Boha uvěřit. Můžeme si o tom s Pánem Bohem při modlitbě 
často povídat.

Martinův trenér byl moudrý a věděl, jak z kluků udělat jednotný tým, kde se navzá-
jem všichni potřebují. Ti, kdo poslouchají Pána Ježíše, vytvoří úžasný tým, který nemůže 
prohrát.

Aktivita: Lidem, kteří nejvíc ostatním ukazovali dobrotu a krásu Pána Boha, říkáme, že jsou 
svatí. Patří k nim třeba svatá Zdislava, Jan Pavel II., Matka Tereza nebo Don Bosco. Zjisti 
si, čím pomáhali ostatním. Co dělal svatý, po kterém máš jméno?

Modlitba: Pane Ježíši, tys pro nás všechny připravil místa v nebi, kde bude moc krásně. 
Nauč mě, prosím tě, abych byl hodný, poslušný a měl lidi rád. Taky abych se uměl 
dobře modlit a věřil ti, že se na mě těšíš a chceš být můj nejlepší kamarád. Prosím za 
všechny u nás doma, v ulici i ve třídě, ať tě máme všichni rádi. Amen.

7. neděle velikonoční J 17,20–26
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Duch svatý nám napovídá, co je v nebi

Vzpomeneš si, co se dělá při mši svaté po slovech „Pozdravte se pozdravením pokoje“? (…) 
A co se při tom říká? (…) Pokoj, nebo také mír a láska, to je nejdůležitější věc, kterou Pán 
Ježíš zdůraznil, když vstal z hrobu a ukázal se učedníkům. Poslouchals, jak jim dokázal, že je 
to opravdu on? (…) Pokoj znamená, že se nemají na nikoho zlobit, mají myslet na to, jak je 
Bůh dobrý, a mají přát druhým, aby to také poznali. Kolika lidem podáváš ruku? (…) Každé-
mu tím pozdravem říkáš, že ho máš rád.

Jak se jmenoval apoštol, který nevěřil, že Pán Ježíš už není mrtvý, že opět žije? (…) A jak 
ho o tom Pán Ježíš přesvědčil? (…) Učedníci se po ukřižování Pána Ježíše zavřeli v jedné 
místnosti. Měli strach, aby také na ně nepřišly stráže od velekněží nebo vojáci. Jak se k nim 
v neděli večer Pán Ježíš dostal? (…) Poznal, že se apoštolové bojí o svůj život, a přišel jim 
pomoct. Co myslíš, proč už se Pán Ježíš smrti nebál? (…) Vrátil se ke svému Tatínkovi do 
nebe, kde je všechno krásné a dobré a kde nikdo nikomu neubližuje. A protože měl své 
kamarády apoštoly opravdu rád, rozhodl se, že jim kousek z toho krásného, co je v nebi, 
daruje. I když zatím žijí na zemi. Nebe je místo pokoje. Co tě ještě napadne, když se řekne 
„pokoj“? (…) Pokoj je taky místnost, kde můžeme mít svoje věci, můžeme tam být doma. 
Jsme v bezpečí, nic nám nehrozí. Jsme tam spokojení.

Malá Bětuška měla poprvé spát v noci u babičky. Její starší sestřičky Adélka a Beátka 
už chodily do školy a u babičky přespaly často, ale tříletá holčička začala krabatit pusin-
ku k pláči, sotva se sluníčko večer schovalo. „Já chci za maminkou,“ začala pofňukávat. 
Na chvilku pomohli maňásci, se kterými dědeček s vnučkami zahráli pohádku. Z kuchy-
ně zavoněla večeře, ale Bětuška už zase nabírala. Trošku jídla snědla, pak se umyla, ale 
o postýlce nechtěla ani slyšet. Užuž chtěla spustit na celé kolo, když tu jí babička něco 
pošeptala. Malá nadšeně pokývala hlavou, nechala si zaplést copánek a lehla si vedle Agát-
ky. Copak jí asi babička řekla? (…)

Ano, něco jí slíbila. Bětuška si lehla do postýlky, zavřela oči a natáhla ruku z postýlky ven. 
Babička ji za ni chytila stejně, jako to dělá maminka každý den, a zapnula diktafon. „Tak už si 
k tobě sedám, Bětuško,“ ozval se maminčin hlas, „a budeme si zase číst náš příběh o malém 
cvrčkovi houslistovi. Ale napřed se spolu pomodlíme, abys mi neusnula jako minule,“ ozval 
se maminčin smích a pak už slova večerní modlitbičky. Bětuška horlivě kývala hlavičkou, za 
chviličku úplně tvrdě usnula. A Beátka také. Agátka s babičkou se na sebe usmály a šly do 
kuchyně uklidit nádobí. Byly moc spokojené, jak to maminka dobře vymyslela.

Pán Ježíš pozdravil učedníky slovem „Pokoj vám“. Daroval tím apoštolům pokoj, který je 
v nebi. Dechl na ně, a tak jim předal Ducha Svatého. Najednou se cítili tak dobře jako malé 
dítě s maminkou. Věděli, že ten, kdo je má nejvíc rád, je teď už pořád s nimi.

Aktivita: Pomoz dnes připravit stůl ke společnému jídlu. A nabídni se na pomoc, když bude 
maminka nebo tatínek něco potřebovat. Nakresli holubičku, tak se kreslí Duch Svatý, 
a k ní napiš (nakresli) každého, komu přeješ Ježíšův pokoj.

Modlitba: Bože, Duchu Svatý, ty nás učíš, že se máme přidávat k tomu, co je dobré, radost-
né a pomáhá druhým. Děkuji ti, že s tebou se lidé nebojí, že přinášíš pozdrav z nebe 
každému, kdo tě má rád. Prosím, přijď ke všem lidem, dnes hlavně k těm, kteří jsou 
smutní nebo sami. Amen.

slavnost Seslání Ducha Svatého J 20,19–23
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Duch svatý vyřizuje vzkazy od Pána Ježíše

Už byla tvoje maminka a tatínek delší dobu z domu pryč? (…) Kdo se o tebe staral? (…)
Tak poslouchej, jak to bylo v rodině Králových. Dva starší kluci už chodili do školy, Mar-

kétka s Aničkou ještě do školky. Jednou v neděli po obědě povídá maminka dětem: „Za 
chvíli k nám přijede teta Martina a bude u nás čtrnáct dní bydlet.“ „Hurá,“ zakřičeli nadšeně 
všichni čtyři sourozenci. Teta Martina byla maminčina mladší sestra. Byly si hodně podob-
né a byla s ní legrace. Máš také tetu? Znáte se dobře? (…)

Ale maminka pokračovala: „Tatínek dnes večer odlétá na montáž do Indie a já jedu zítra 
ráno do lázní. Ta moje noha mě pořád pobolívá, trošku mi ji tam rozcvičí. Děti naráz zmlkly 
a zesmutněly. „To tu budeme sami?“ „Kdo mě poveze na trénink?“ „Kdo se mnou napíše 
úkol?“ „Kdo nám nachystá jídlo?“ Otázky se hrnuly jedna přes druhou. Anička se nakonec 
rozplakala mamince v náručí. „Nebojte se,“ uklidňovala je maminka. „Tady mám velkou 
obálku a v ní je mnoho velkých listů. Na každém listě je přesně napsané, co musí teta Marti-
na každý den udělat, aby bylo všechno v pořádku a fungovalo to tady stejně, jako když jsem 
doma. Je tam napsané, kdy vás má vzbudit, co má vařit, kdy a kde má koho vyzvednout, 
kam vás má zavézt. I kdy chodíte spát,“ zvedla maminka přísně ukazováček. Děti si zamra-
čeně a nedůvěřivě prohlížely papíry. Nejstarší Filip vzal list s nadpisem „pondělí“ a pomalu 
si ho četl. Prvňáček Dan na něho zvědavě hleděl. Co myslíš, dá se na papír napsat všechno, 
co maminka přes den dělá? Zkus to vyjmenovat. (…)

To se ví, že to děti s tetou všechno zvládly. Teta se držela maminčiných návodů na papí-
rech a kromě toho stihli ještě spoustu zábavy. O víkendu jeli dokonce lodí po řece. Když se 
maminka vrátila domů, nestačili jeden přes druhého vyprávět, co všechno dělali.

Když Pán Ježíš vysvětloval svým učedníkům, že od nich odejde, byli taky smutní. Co tu 
budou sami bez něho dělat? Ale on jim slíbil, že od něj každý den dostanou něco jako 
nebeský dopis – pošle jim Ducha Svatého. Od Ducha Svatého uslyší všechno, co jim Pán 
Ježíš vzkazuje. Ba dokonce od něj uslyší i mnoho dalších věcí, to, co jim Pán Ježíš na zemi 
ještě nestačil povědět. Je to tak proto, že nás má všechny rád a teď už je u svého tatínka – 
Boha Otce v nebi. Oni spolu na nás neustále myslí, radí nám a pomáhají nám, abychom 
tu spolu dobře žili. Přes Ducha Svatého jsou s námi pořád v kontaktu. Tak může všechno 
fungovat stejně spolehlivě jako tenkrát, když Pán Ježíš žil s učedníky na zemi.

Aktivita: Víš, že se dříve posílala pošta přes poštovní holuby? Proto i Duch Svatý, který nám 
přináší vzkaz z nebe, bývá znázorňován jako holubička. Nakresli na papír velkou holu-
bičku, vystřihni ji a dej si ji k posteli. Až se budeš večer modlit, vzpomeň si, že Duch Svatý 
přenáší také naše modlitby k Pánu Bohu a dává nám při tom radost a spokojenost do 
srdíčka.

Modlitba: Pane Ježíši, je moc pěkné být pohromadě se všemi, kdo se mají rádi. Děkuji, že to 
tak Pán Bůh vymyslel a že se to mohou všichni lidé naučit, aby mohli k němu do nebe. 
Děkuji ti za Ducha Svatého, který mi tě pořád připomíná a dává mi nápady na všechno 
dobré, co jsem dnes mohl udělat. Třeba …

slavnost Nejsvětější Trojice J 16,12–15
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My věříme a Bůh uzdravuje

Znáš někoho, kdo je často nemocný? (…) Co mu je? (…) Lukášek byl hodně nemocný. Často 
musel dokonce do nemocnice a dlouhé týdny pak nemohl s ostatními běhat a hrát si. Lékaři 
zkoušeli různé léky i metody, něco chvilku pomohlo, něco vůbec. Ale nemoc nezmizela. Co 
všechno musí takový nemocný vydržet? (…) Ustaraná maminka neustále pročítala časopisy, 
jestli se už nenašel lék na něco podobného. Táta hledal na internetu, děda listoval odbor-
nými knížkami, ale stále nic nenašli. Maminka byla kvůli Lukáškovi často z práce doma. 
Kdo bývá s tebou doma, když jsi nemocný? (…) Panu vedoucímu v práci se to ale nelíbilo. 
Jednou si ji zavolal a zeptal se, jak dlouho to ještě bude trvat. Že by ji musel propustit, když 
to tak bude pokračovat. Maminka šla z práce rovnou do kostela, klekla si do lavice a roz-
plakala se. „Prosím tě, Pane, pomoz nám, nevíme si rady.“ Večer u nich zazvonil pan farář. 
Řekl jim, že se za ně teď bude hodně lidí společně modlit a prosit Pannu Marii o přímluvu. 
Rozumíš tomu, co znamená za někoho se přimlouvat? (…) Za necelý týden musel Lukášek 
opět do nemocnice. Ale paní doktorka ho ani moc neprohlížela a řekla mamince: „Můžete 
Lukáška ihned nechat převézt do Prahy na kliniku. Myslím, že mu tam pomůžou.“ Tatínek 
s tím souhlasil, a tak se Lukášek ocitl daleko od domova, v pražské nemocnici. Ale na klinice 
opravdu našli způsob, jak ho vyléčit. Po návratu domů se začal pomalu uzdravovat a v září 
mohl s ostatními vzít školní batůžek a nastoupit do první třídy. S maminkou nikdy nezapo-
mněli přinést Panně Marii do kostela krásnou kytici, kdykoliv měla svátek.

Jestli jsi dnes poslouchal evangelium, také se tam židovští kněží přimlouvali za nějaké-
ho člověka. Kdo to byl? (…) Velice dobrý, pracovitý služebník. Jeho pán byl římský voják, 
setník, měl na starosti velkou skupinu dalších vojáků ve městě. Židé se podle tehdejších 
zákonů nesměli s Římany setkávat nebo chodit do jejich domů. Jak to měl setník udělat, 
aby mu Pán Ježíš, Žid, pomohl? (…) Jeho věrný služebník by bez pomoci zemřel, vždyť lékaři 
si vůbec nevěděli rady. Tento setník byl spravedlivý člověk, nikomu neubližoval, ale snažil se 
všem pomáhat. I Židé si ho vážili. Proto za něj přišli prosit Pána Ježíše, aby mu pomohl. Při-
mlouvali se za něho. Pán Ježíš se ihned vydal na cestu k němu, ale už po pár krocích dostal 
od setníka vzkaz. Setník věřil, že i slovo Pána Ježíše je velice mocné a že může uzdravit i na 
dálku. Stačí, když poručí té nemoci, aby odešla. Pána Ježíše moc potěšilo, že tento řím-
ský voják má tak velikou víru v Boha. Kvůli této víře ihned služebníka uzdravil, ani k němu 
nemusel chodit. Víš, co bylo napsané na tom vzkazu od setníka? Stálo tam: „Pane, já si 
nezasloužím, abys ke mně přišel. Stačí, když poručíš, a můj služebník bude zdravý.“

Aktivita: Dobře si při mši svaté všímej, kdy se říkají slova napsaná na lístku od setníka. Je 
to až v druhé části, po modlitbě Otče náš. Dohodni se s panem farářem nebo s někým 
dospělým doma a modlete se společně více dní za někoho, kdo je vážně nemocný.

Modlitba: Pane Ježíši, ty nás učíš, abychom ti ve všem věřili a nebáli se. Ty nás uzdravuješ 
z nemocí, naši neviditelnou duši uzdravuješ ze smutku a strachu. Ty můžeš každému 
pomoct, kdo tě s vírou prosí. Také chceš, abychom se za sebe přimlouvali. Moc tě pro-
sím za  .............................. , pomoz, aby se uzdravil(a). Prosím tě za ty, kdo ho (ji) léčí 
a kdo se o něj (ni) starají. Děkuji ti, že mě slyšíš. Amen.

9. neděle v mezidobí Lk 7,1–10
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Pán Ježíš vrací lidem život

Klárka neměla bratříčka ani sestřičku. Ostatní děti ve školce vyprávěly, co všechno spolu 
doma vyvádějí, a ona jenom mlčky poslouchala. Chtěla pejska, andulku nebo křečka, ale 
maminka jí to přísně zakázala. O zvířátka by se neměl kdo starat a v bytě by byl nepořádek. 
Kdo to bude uklízet? Klárka po těch rozhovorech vždycky chvilku plakala, ale pak si řekla, 
že bude mít koně a psa, až bude velká. Co ty bys chtěl mít, až budeš velký? (…) Tatínko-
vi bylo Klárky líto, nakonec se s maminkou přece jen domluvili a k narozeninám dostala 
Kárka maličkého osmáka. S tatínkem vyčistili staré akvárium, nasypali podestýlku, krme-
ní a vodu. Pak už jen pozorovali, jak se má čile k životu a rozkouše všechno, nač přijde. 
Ochočené zvířátko se těšilo, až mu Klárka dovolí vylézt jí po ruce z vězení ven, nejraději 
by bydlelo v celém bytě. Konečně měla Klárka o čem povídat a nač se každý den těšit. 
Jednoho dne ale osmák odmítal vylézt, ani nic nesežral a nevypil. Marně ho Klárka volala 
a lákala. Opatrně odkryla střechu jeho domečku. Zvířátko tam leželo studené a nehýbalo 
se. Co se mu stalo? (…) „Někdy zvířátka onemocní a umřou,“ snažil se jí vysvětlit tatínek. 
„Co to je, že umře?“ plakala Klárka. „Copak ho nikdo neumí probudit?“ ptala se maminky 
i tatínka. Maminka si jenom povzdechla. A tak s tatínkem dali osmáka do krabičky, pěkně 
ji zabalili, vynesli ho z domu ven, v záhonku za domem vykopali jamku a zvířátko tam ulo-
žili. „Podívej se, Klárko,“ ukázal tatínek na poničené keříky, „nějací darebové tady polámali 
zasazené stromky a keříky. Taky uschnou, vlastně zemřou. Musíme koupit nové a zasadit 
je místo nich.“ Celý večer si povídali o tom, že všechno živé je moc krásné a máme to rádi. 
Třeba zvířátka nebo (…). Ale všechno také skončí a lidé jsou z toho smutní. Zvířátko nebo 
květinku si pak časem můžeme koupit nové, ale když zemře člověk, zůstávají jeho nejbližší 
opravdu osamělí a smutní. Je jim těžko. Jsou na všechno sami, potřebují pomoc. Pán Bůh 
to ví, a proto poslal na zem Pána Ježíše, aby lidem ukázal, že Bůh je silnější než smrt. A že 
každému pomůže.

V městečku, kterým dnes Pán Ježíš procházel, potkal pohřební průvod. Už jsi byl někdy 
na pohřbu nebo rozloučení s někým, kdo z rodiny zemřel? (…) Lidé pláčou a je jim smutno. 
Také tento průvod byl moc smutný, protože zemřel chlapec a jeho maminka zůstala úplně 
sama. Tatínek této rodiny zemřel už dávno. Maminka vdova si neuměla představit, co teď 
bude úplně sama dělat. Kdo se o ni postará? Pánu Ježíši jí bylo moc líto. Dotkl se mrtvé-
ho chlapce a ten ožil. Vrátil ho jeho mamince. Umíš si představit, jak byla šťastná? Co asi 
dělala? (…) Každý dotek Pána Ježíše vrací člověku život. Proto všichni, kdo v něho věříme, 
budeme jako tento chlapec. Ježíš se nás v nebi dotkne a budeme tam pořád živí. Co říkali 
lidé v tom pohřebním průvodu? (…)

Aktivita: Až pojedete na hřbitov, podívej se, kolik lidí má na pomníku kříž. Tito všichni už 
zemřeli a Pán Ježíš se jich dotkl. Hodně z nich už je s ním v nebi, dívají se na nás a pomá-
hají nám. Ale některým musíme ještě pomáhat my a modlit se za ně. Pomodli se dnes 
za všechny, kdo ve vaší rodině zemřeli.

Modlitba: Díky, Pane Bože, za to, žes nám ukázal, jak jsi mocný. Máš nás moc rád a nechceš, 
abychom se trápili a byli smutní. Prosím tě za lidi v nemocnicích a za ty, kdo mají velké 
trápení tam, kde se bojuje a válčí. Pomoz jim a potěš je. Děkuji ti. Amen.

10. neděle v mezidobí Lk 7,11–17
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Odpuštění nás vede k lásce

Ublížil ti už někdo? (…) A co ty, také jsi někomu ublížil? (…) A víš, čím si dospělí lidé nejvíce 
ubližují? (…) Špatnými řečmi, pomluvami, tím, že říkají o druhých nepěkné věci nebo že se 
jim posmívají.

Broňka hrozně ráda poslouchala za dveřmi. Je to správná věc? (…) Dokonce i babička už 
jí za to vyhubovala, ale nic nepomáhalo. Vždycky si vyslechla kousek nějaké řeči dospělých 
a pak mezi kamarádkami dělala chytrou. Mluvila o druhých lidech, o tom, co dělají špatně, 
na koho si musejí všichni dávat pozor nebo co se v nejbližší době asi stane. Holky kulily 
oči a kluci nevěděli, co si o tom mají myslet. Víš, jak se takovým řečem o druhých lidech 
říká? (…) Pomluva je napůl pravda a napůl lež. Ale ani tvoje tričko nemůže být napůl čisté 
a napůl špinavé. Když je na něm i jenom jedna skvrna, tak už není čisté, je prostě ušpiněné. 
A tak i řeči o druhých, kde je i maličká nepravda, jsou špatné. Vždyť my nikdy nevíme, co 
všechno ten člověk, kterého pomlouváme, doopravdy dělá a jak to myslí. To ví přesně jen 
Pán Bůh. Ten, kdo shání o druhých špatné zprávy, ten neumí mít rád. A nám s ním není dob-
ře. Nikdy se k němu nemáme přidávat a ty řeči poslouchat. Každému provinilci je potřeba 
odpustit a jeho chybu nepřipomínat. Tak co, už ses někdy zapletl do pomlouvání? (…)

Dnes v evangeliu napomenul Pán Ježíš jednoho farizea. Poslouchal jsi, jak se jmeno-
val? (…) Seděli právě spolu u jídla, když do domu vstoupila jedna žena, klekla si a s pláčem 
objala Pánu Ježíši nohy. Farizeus Šimon ji ale neměl rád, slyšel o ní totiž hodně špatných 
zpráv. Nic neříkal nahlas, ale myslel si to. A protože Pán Ježíš zná i to, co si myslíme, chtěl 
Šimonovi ukázat dobré vlastnosti té ženy. Chtěl, aby se jeho nový kamarád Šimon změnil 
a naučil se mít lidi víc rád. Jen za tu chvilku, co byla žena v domě, stačila totiž udělat tři dob-
ré věci, které Šimon udělat zapomněl. Víš, co udělala? (…) Poslechni si ještě jednou ty tři 
věty, ve kterých Pán Ježíš prozradil její dobré vlastnosti: („Vešel jsem do tvého domu, …“). 
Tenkrát lidé chodili bosi nebo v sandálech, dobrý hostitel měl svým hostům nabídnout 
i vodu na omytí unavených nohou. A když se lidé mají rádi a dlouho se neviděli, tak se 
obejmou a políbí, to platí dodnes. A také drahý voňavý olej, který celý použila, aby nat-
řela Ježíšovi nohy, ukázal, jak moc ho má ráda. A víš, proč měla Pána Ježíše tak ráda? (…) 
Protože jí odpustil její veliké chyby, které kdysi udělala, už na ně ani nechtěl myslet a nikdy 
o nich mluvit. Protože se k ní Pán Ježíš choval tak, jako by teď byla ten nejlepší člověk. Za 
to ho měla opravdu moc ráda, dokonce tak, že se s ostatními ženami o něj starala a pomá-
hala mu až do posledního okamžiku jeho života na zemi. Tak se farizej Šimon určitě naučil, 
že s Pánem Ježíšem dokáže lidem odpouštět jejich chyby. A Broňka z našeho příběhu to 
s Pánem Ježíšem dokáže časem určitě taky.

Aktivita: Kdo je u vás nejslabší? Jak bys mu mohl pomoct? Někdy stačí, když jsi trpělivý 
a dokážeš odpustit něčí chybu. Za takového člověka je potřeba se i modlit. Neboj se o to 
požádat třeba někoho z rodiny, staršího sourozence, nebo dospělého, kterému věříš.

Modlitba: Pane Ježíši, mám tě moc rád, protože nám stále odpouštíš. Pomoz mi, abych 
měl radost z dobrých vlastností lidí a věřil, že každý člověk se může změnit a být lepší. 
Amen.

11. neděle v mezidobí Lk 7,36–8,3
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Život slavných lidí není snadný

Byl jsi už v cirkuse? Co se ti nejvíc líbilo? (…) Patrik s dědečkem se právě vrátili domů a celou 
dobu si povídali o klaunovi, který přišel k jejich sedátku a půjčil Patrikovi svůj nos. „Já chci 
být taky klaunem. Pořád se směje, nemusí nic těžkého dělat, jenom tak chodí, sem tam 
spadne. A je slavný,“ říkal Patrik. Čím bys chtěl být ty, až vyrosteš? (…)

Odpoledne přemluvil Patrik staršího brášku, vzali si kola a jeli za městečko, kde stál cir-
kus. U maringotky umýval auto starý šedivý muž. Patrik se ho zeptal, kde by našli pana 
klauna. „Co bys mu chtěl, chlapče?“ zeptal se muž. „Chtěl bych se naučit být takový slavný 
klaun,“ vyhrkl Patrik, „vy ho znáte?“ „Znám, a má dost těžký život.“ „Co je na tom těžkého?“ 
divil se Patrik. „No třeba někteří artisté se mu posmívají, že nic pořádného neumí. Často 
se při těch pádech praští a má boule a modřiny. Nemá ženu ani děti, protože nikdo si šaška 
nechtěl vzít, a tak je sám a nikdo mu doma nepomáhá. A když není v manéži, dělá všechny 
práce, které ostatní nestíhají nebo se jim nechce je dělat. Třeba musí umývat auto,“ dokon-
čil muž svou řeč. Podíval se na Patrika a mrkl na něj levým okem přesně tak, jak to udělal 
ráno klaun, když mu půjčoval nos. Patrik zůstal celý zaražený. Rozloučili se a celou cestu 
domů nepromluvil ani slovo. Už asi nechce být klaunem. Víš, kdo byl ten šedivý muž? (…) 
Jak si ty představuješ, co to znamená být slavný? (…)

Dnes si Pán Ježíš povídal se svými učedníky o tom, co si o něm lidé říkají. Chodili po 
celém kraji a byli v mnoha vesnicích i městečkách. Pán Ježíš se stal známým, a tak ho zají-
malo, jestli lidé poznali, kdo je doopravdy. Uměl vysvětlovat a učit lépe než všichni učitelé 
dohromady. Co všechno ještě Pán Ježíš dělal? (…) Lidé se vždycky k němu hrnuli, aby mu 
byli blízko, ale mysleli si, že je to jeden z dávných proroků, který ožil. Anebo že Pán Bůh 
poslal znovu na svět nedávno zemřelého Jana Křtitele. Nakonec se na to Ježíš zeptal svých 
učedníků, těch, kteří s ním byli každý den a znali ho velice dobře. A jeho učedníci, věrní 
kamarádi, se nespletli. Jeden z nich – jak se jmenoval? (…) – mu odpověděl: „Ty jsi Boží 
Mesiáš.“ To znamená někdo, koho poslal Bůh z nebe a kdo na zemi ještě nikdy nebyl. Ale 
Pán Ježíš jim zakázal, aby to říkali dalším lidem. Věděl, že by po něm pak všichni chtěli, aby 
dělal něco slavného, něco, co by se jim vždycky líbilo. A on zatím měl jiný úkol. Musel trpět 
za zlé skutky všech lidí na celém světě (za jejich hříchy), musel se nechat dokonce zabít 
na kříži a pak teprve být znovu živý, až vstane z hrobu. Ti, kdo jsou od Pána Ježíše daleko 
a nejsou s ním pořád, ti ho neznají a nerozumějí tomu, co se děje. Ale ti, kdo jsou s ním 
stále, dokážou zvládnout i těžké věci, protože si s ním rozumějí a protože jim Pán Ježíš slíbil 
slávu v nebi. A ta je mnohem větší než být slavný tady na zemi.

Aktivita: Znáš nějaké slavné lidi, kteří věří v Pána Ježíše? Sportovce, herce, zpěváky, vědce 
nebo někoho z tvého okolí? Nakresli, čím bys chtěl být.

Modlitba: Pane Ježíši, někdy je těžké přiznat se mezi ostatními, že v tebe věřím. Spolužáci 
tě neznají, posmívají se a nevěří, že existuješ. Ale já ti děkuji za to, že si s tebou mohu 
povídat, že se mohu modlit, a tak tě za ně prosím, aby tě také poznali. Aby pochopili, 
že jsi dobrý. Amen.

12. neděle v mezidobí Lk 9,18–24
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Před námi je dlouhá cesta s Ježíšem

Těšíš se na prázdniny? (…) No kdo by se netěšil. A už víš, co budeš dělat? (…) Janka se těšila 
hodně. Její dvě mladší sestřičky byly často nemocné a maminka s nimi vloni o prázdninách 
byla u moře. Když bude mít Janka pěkné vysvědčení, pojede letos také. Hned druhý den 
psali ve škole diktát. Janka měla plnou hlavu moře, paní učitelku skoro ani neposlouchala. 
Když odevzdávala sešit, paní učitelka se zamračila. Byla tam jedna chyba za druhou. Co 
ta Janka vyvádí? V další hodině počítali, ale to bylo ještě horší. Následující den se Janka 
chviličku soustředila, ale potom už zase hleděla oknem ven. „Budu ti muset dnes napsat 
pětku,“ ozvala se přísně paní učitelka. „Na co pořád myslíš?“ Když se dověděla, oč jde, 
zasmála se a dala Jance speciální úkol. Rozdělí se s ostatními o svoji radost. Co myslíš, jaký 
úkol jí paní učitelka dala? (…) Tu pětku tentokrát Janka z diktátu nedostala. Protože večer 
s maminkou pilně procvičovaly psaní slabik a v příštím diktátě nebyla ani jediná chybička. 
Přes sobotu a neděli malovala Janka s tatínkem na veliký papír moře, lidi na pláži, lodě na 
vlnách a rybičky vykukující z vody na odvážné plavce. Tatínek dopsal názvy měst na pobřeží 
a novou mapu paní učitelka pověsila ve třídě. Také ostatní děti měly přinést obrázky z cest 
a míst, kde o prázdninách budou. A o všem si pak po prázdninách povyprávějí.

Tak Janka pochopila, že o důležité události, které nás čekají a na které se těšíme, se 
můžeme podělit s ostatními. Že z nich můžeme udělat něco dobrého i pro ostatní.

Také Pán Ježíš v dnešním evangeliu měl před sebou důležitou věc. Poslouchal jsi, do 
kterého města šel? (…) Co se tam mělo stát? (…) Byl zamyšlený a hodně o tom přemýšlel. 
Věděl, že mu zlí lidé v Jeruzalémě budou ubližovat. Ba dokonce takové špatné lidi potkali 
hned v jedné vesnici v krajině Samaří. Lidé se tam vůbec nechtěli s Pánem Ježíšem vidět, 
ani mu nedali nocleh a jídlo. Co bys udělal, kdybys byl jedním z apoštolů, kteří šli s ním? (…) 
Jeho učedníci na ty lidi dokonce chtěli poslat oheň z nebe. Ale Pán Ježíš, přestože měl tak 
velké starosti, nepřestal nikdy učit lidi, že se mají mít rádi. Dokonce učedníky napomenul, 
že zapomněli, čemu dobrému je už naučil. Víš, co to bylo? Minule jsme si o tom povídali 
u farizea Šimona a plačící ženy. (…) Odpuštění je to nejdůležitější, co se musejí všichni 
naučit. Na této své poslední pouti do Jeruzaléma poradil ještě mnoha lidem, co mají dělat, 
aby se dostali do Božího království. Vždycky myslel na ostatní lidi víc než na sebe, proto ho 
máme i my tak rádi. I my patříme k těm, na které Ježíš stále myslí.

Aktivita: Popros někoho doma, aby ti na mapě Palestiny (je vzadu v Bibli) ukázal cestu, kudy 
chodil Pán Ježíš z Galileje do Jeruzaléma. Jaká další místa z jeho země už znáš? Nakresli 
si mapku, kam o prázdninách pojedeš, a nezapomeň tam vždycky pozvat i Pána Ježí-
še. O prázdninách se občas zastav v kostele i mimo mši svatou, jen tak Pána Ježíše 
pozdravit.

Modlitba: Pane Ježíši, provázel jsi mě celý tento školní rok. Pomáhal jsi mi porozumět nové-
mu, nebát se, radil jsi mi, poznal jsem hodně dobrých lidí. Dal jsi mi zdraví, rodinu, 
kamarády, domov a spoustu krásných věcí. Děkuji ti za všechno, co jsem letos dostal. 
Děkuji ti, že se mohu těšit na prázdniny. Prosím tě, ochraňuj všechny, které mám rád, 
i ty, které o prázdninách potkám. Amen.

13. neděle v mezidobí Lk 9, 51–62
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