
1) SETKÁNÍ – JEŽÍŠ NÁS MÁ RÁD – 2 denní program 
 
Cíl: Představení Ježíše jako dobrého pastýře, který se o nás stará. Děti si uvědomují, že i ony jsou 
pozvány Ježíšem. 

Hlavní myšlenka programu: Prostřednictvím podobenství O ztracené ovci ukázat, jak moc nás Ježíš 
miluje. Tuto lásku mohu zakoušet sám na sobě, na druhém člověku a také ve společenství s druhými 
lidmi. Vyjdeme ze starozákonního textu Ez 34 a propojíme ho s evangeliem Lk 15 – Podobenství o 
ztracené ovci.  

Cílová skupina: 4 – 5 třída  

Realizace: Dvoudenní setkání – začátek: PÁ večer, konec SO odpoledne 

Scénář programu (časy jsou orientační): 

PÁTEK VEČER – od cca 18:00 hod. 
1. Mše svatá 

Večeře 
2. Úvod – nastínění programu; aktivity na seznámení, uvolnění atmosféry, vzájemné 

představení – cca 1hod. 
3. Úvod do tématu: starozákonní biblický příběh Ez 34 o pastýři a ovcích – cca 1 hod. 
4. Noční tematická hra: Rozptýlené ovce 

SOBOTA  
5. Hra na odreagování; reflexe večerní hry 9:00 – 9:30 
6. Motivační hra k biblickému příběhu 9:30 – 10:00 
7. Novozákonní příběh Podobenství o ztracené ovci Lk 15 – návaznost na starozákonní text Ez 

34 (cca 1 hod) – tvoření pomocí materiálů – společně vypravujeme příběh a tvoříme 4 scény 
(pastýř a stádo; ztracená ovce; hledání ztracené ovečky; najití a radost z nalezené ovce) – děti 
budou při tvoření pomáhat. 

přestávka 

8. Rozvíjení poselství – práce s pracovním listem  

12:00 – 14:15 

Oběd, odpočinek (sport, vycházka…) 
 

9. Tvorba ovečky (z plastelíny, nebo si ji namalují – necháme na dětech, ať si vyberou, co 
zvládnou – nebo co určí sám katecheta) + osobní poselství 1 hod. 

10. Pobožnost na téma: Jsme Tvé ovečky – interaktivní spolu s rodiči dětí a závěr setkání 45 min.  
 

 

PÁTEK 

 

Setkání začne společnou mší svatou. Po ní bude následovat společná večeře. 

večeře 

1. Mše svatá 



 

Pomůcky: Proužky papíru pro každého, fixy, zavírací špendlík pro každého. Popis her. 

Všichni sedí v kruhu. Na úvod katecheta v krátkosti nastíní obsah programu: budeme společně 
objevovat Boží lásku. Čekají nás různé aktivity, při kterých si budeme moci uvědomovat, co pro nás 
Bůh dělá a jak to můžeme vnímat.  

Představení: pro skupinu, která se již zná, bude tato aktivita sloužit k hlubšímu poznání. Každé dítě 

i katecheta či katecheté si vezmou proužek papíru, na který napíší své jméno a namalují nějaký 

symbol, který je nejvíce charakterizuje. Papírek si přišpendlí zavíracím špendlíkem na oblečení na 

viditelné místo. Následuje představení. 

Hry na seznámení a komunikaci: např. místa si vymění, řazení na lanech, gordický uzel (viz Popis her) 

apod.  

 

Pomůcky: Šátky na výrobu ovčince; Příloha č. 1 – Ovečka pro hru; balicí papír, tlustší fix; Pracovní list 

č. 1;                    Příloha č. 2 – Výklad textu Ez 34; tužky pro děti. 

Čas: cca 1 hod. 

Motivační aktivita:  

Děti se rozdělí do skupinek (nejlépe po 4, pokud je více dětí, tak bude ve skupince větší počet). Každá 

skupinka si vyrobí z šátků nebo jiného materiálu ovčinec. Pro každou skupinku je připraveno 

10 oveček viz Příloha č. 1. (Ovečky by měly být trochu větší – alespoň na formát papíru A5 – využijí se 

na večerní hru. Bylo by dobré každý obrázek ovečky zalaminovat). Ovečky pro jednu skupinku budou 

mít stejný symbol, který bude namalovaný na ovečce (tzn. jedna skupinka bude mít ovečky se 

symbolem slunce, druhá skupinka se symbolem např. svíčky atd. dle toho, kolik bude skupinek). 

Katecheta určí každé skupince symbol, který budou mít její ovečky. Pak rozdá každé skupince 

10 oveček ale tak, že nedostanou všechny ovečky se svým symbolem. Nebo může všechny ovečky 

zamíchat. Zástupci skupinek přijdou a tahají si každý 10 oveček. Úkolem každé skupinky bude sehnat 

všech svých 10 oveček se svým symbolem do ovčince. Znamená to pro ně, že budou muset pro své 

ovečky i k ostatním skupinkám. Hra končí ve chvíli, kdy každá skupinka má své ovečky pohromadě.  

Varianty:  
Oveček by mohlo být pro skupinku více. 
Ovečky by kromě symbolu měly i číslo od 1 – 10 (podle toho, kolik by bylo oveček). Skupinka by 
musela shromažďovat ovce v pořadí čísel od 1 (tzn. až by měli ovečku s číslem 1 v ovčinci, teprve pak 
by mohli shánět další ovečku).  
 

Úkol pro děti: 
Jak by se mohla tato hra podle vás jmenovat? Jaký byste jí dali název? 

Nápady může katecheta psát na tabuli nebo na velký balicí papír. 

 

2. Úvod – nastínění programu; aktivity na seznámení se, uvolnění atmosféry; vzájemné 

představení 

3. Úvod do tématu: starozákonní biblický příběh Ez 34 o pastýři a ovcích 



Katecheta pak naváže: 

V Bibli, ve Starém zákoně, také najdeme jeden příběh, který je o shánění ovcí, které byly rozptýleny. 

Přečteme si ho. 

Nejprve ho přečte katecheta sám nahlas. Poté rozdá dětem Pracovní list č. 1, kde mají děti text 

napsaný.  

Ez 34,11-16 – zkrácený text pro děti:   

Výklad k danému textu (pro katechetu): 

Text nás uvádí do doby Babylonského zajetí.  
Hospodin sám se ujme svého stáda. Jeho první starostí bude shromáždit zase Izraelce rozptýlené 
v důsledku pohrom poslední doby. Lid se vrátí ze zajetí. Až se zajatci vrátí do své země, čeká je v ní 
šťastná budoucnost, neboť Hospodin se jich sám ujme. Podmínkou je, aby byli „jeho“ ovcemi, aby se 
jím nechali vést a slyšeli jeho hlas. Neduživými a nemocnými ovcemi, zaběhlými a polámanými myslí 
prorok různé vrstvý obyvatel, které potřebovaly ze strany vedoucích zvláštní ochrany a pomoci. 
Hospodin chce svůj lid vysvobodit z hrobu exilu, a umožnit mu nový život ve vlastní zemi. Tato naděje 
platí lidu jako celku i každému jednotlivci.  
Obraz pastýře a stáda se pokouší poukázat na bídnou situaci národa, zároveň však slibuje šťastnou 

budoucnost pod Boží ochranou a za Božího vedení. 

Rozšířenější výklad viz Příloha č 2.  

Práce s Biblickým textem Ez 34,11-16: 

Necháme děti, aby si text ještě jednou přečetly samy. Vyjádří se k tomu, čemu v textu nerozuměly, 
katecheta vysvětlí. 

Otázky pro děti – viz Pracovní list č. 1 – děti si nejprve zkusí odpovědět samy: 

Kdo je v tomto vyprávění pastýřem? (Hospodin) 
Kdo jsou ovce v tomto vyprávění? (Izraelci) 
Z čeho chce Bůh ovce vysvobodit? (ze zajetí) 
Co je podmínkou pro to, aby ovce byly šťastné? (Aby byli „jeho ovcemi“, aby se jim nechali vést 

a slyšeli jeho hlas) 

Následuje prezentace - odpovědi zapisujeme na velký papír nebo balicí papír, který pak pověsíme na 

nějaké viditelné místo, aby se k němu mohly děti vracet. 

Z odpovědí dětí pak můžeme shrnout poselství textu: - zapíší si ho do Pracovního listu.  

Poselstvím textu může např. být: Bůh se stará o svůj lid, osvobodí ho ze zajetí.  Bude se o něho starat 

a dá mu nový život ve vlastní zemi. Chce, aby lidé žili šťastně. Lidé, pokud chtějí žít šťastně, se musí 

nechat Bohem vést. 

Krátká přestávka 

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako 

pastýř pečuje o své stádo, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly 

rozptýleny v den oblaku a mrákoty. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu 

a nemocnou posílím. Budu je pást a soudit.“ 



 

Pomůcky: Viz v Příloze č. 3 – Večerní hra. 

Popis večerní hry viz Příloha č. 3. Večerní hru lze vynechat – bude záležet na okolnostech, dětech, 

katechetovi, počasí... zda se uskuteční či nikoliv. 

 

SOBOTA 

 
Pomůcky: Popis her. 

Čas: cca 9:00 – 9:30 

Hra na odreagování: pexeso, molekuly (viz Popis her) apod. 

Reflexe večerní hry. Možné otázky: 
Jak se vám spolupracovalo? 

Bylo těžké najít všechny ovce? 

Jak se vám plnily dané úkoly?  

Co bylo pro vás na cestě nejtěžší? 

Přestávka 

 

 

 

Pomůcky: Popis her. 

Čas: cca 9:30-10:00 

Motivační hra k biblickému příběhu: buď: Pastýř a ovce 

http://www.nepocitacovehry.cz/hry/hra/45/ovcak-a-ovce/  

nebo Ztracená ovce - viz Popis her. Tuto hru jsme převzali se souhlasem vydavatele z knihy: 

PINCHBECKOVÁ, L., „Hry trochu jinak“, Samuel 2007, První vydání, Praha. 

 

 

Pomůcky: Šátky na ztvárnění podobenství, kostky, ovečky z úvodní motivační aktivity, postavu 
pastýře, namalované nebo vytvořené postavy. 

4. Noční tematická hra: Rozptýlené ovce 
 

5. Hra na odreagování; reflexe večerní hry 

6. Motivační hra k biblickému příběhu 
 

7. Novozákonní příběh o Ztracené ovci; návaznost na starozákonní text 
 

http://www.nepocitacovehry.cz/hry/hra/45/ovcak-a-ovce/


Čas: cca 1hod. 

Dnes si povíme další příběh, který je také o ovečkách, tentokrát z Nového zákona.  

Četba biblického příběhu Lk 15,3-6 

Katecheta přečte biblický příběh, děti poslouchají: 

(Buď řekneme dětem před přečtením, kde tento příběh můžeme najít a kdo ho vyprávěl, abychom je 
do příběhu krátce uvedli, nebo nejprve příběh přečteme a dáme prostor dětem, aby samy se samy 
vyjádřily – viz otázky níže.) 

Biblický text Lk 15,3-6: 

Otázky pro děti: Kdo tento příběh už slyšel? 
                                 Kde tento příběh můžeme najít? 
                                 Kdo ho vyprávěl? 

Nyní si budeme text číst znovu a ztvárníme ho. 

Příběh ztvárníme čtyřmi scénami pomocí různých materiálů (1. pastýř a stádo, 2. ztracená ovce, 
3. hledání ztracené ovečky, 4. najití a radost z nalezené ovce): 
Vyprávíme a postupně tvoříme. Do tvoření zapojíme děti: 

Pověděl jim toto podobenství: 

 „Má-li někdo z vás sto ovcí – vytvoříme první scénu: pomocí zelených šátků a kostek 

uděláme ovčinec a do něj dáme ovečky, které jsme použili v motivační aktivitě a při noční 

hře. Přidáme pastýře – buď namalovaného, nebo použijeme biblickou postavičku, nebo 

pastýře můžeme vyrobit z plastelíny apod. (někdo dá na zem zelený šátek, některé děti tvoří 

ohradu, jiné tam dají ovečky, někdo pastýře). 

 a ztratí jednu z nich – vytvoříme druhou scénu: můžeme použít černý šátek a na něj 

dáme jednu ovečku. 

 což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, 

dokud ji nenalezne – vytvoříme třetí scénu: můžeme dát k sobě několik barevných 

šátků a na ně dát pastýře, jak hledá ovečku.  

 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele 

a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi 

ztratila.‘ 

- vytvoříme čtvrtou scénu: žlutý šátek a na něj dáme pastýře s ovečkou a k nim přidáme 
několik postav (opět buď namalovaných, nebo vyrobených...) 

Přestávka 

 

 

Pověděl jim toto podobenství: 

„Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě 

a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 

a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl 

ovci, která se mi ztratila.‘ 



 

Pomůcky: Tužku a papír do skupinek, Příloha č. 4 – Texty pro srovnání, Pracovní list č. 2, tužky pro 

každé dítě, balící papír, tlustší fix. 

Pokračování: děti zkusí dát každé scéně název.  

Pak je rozdělíme opět do skupinek. Každá dostane papír a tužku, a také texty obou příběhů Příloha č. 
4 a zkusí napsat, co mají oba příběhy společné. Následuje prezentace výsledků.  

Pak dostanou Pracovní list č. 2 a každý pracuje již samostatně. Tento pracovní list se týká už 
novozákonního textu. 

Otázky – viz Pracovní list: 
Jaké nebezpečí může na ovečku číhat? 

Kdo je ten pastýř? Ježíš  

Kdo je ta ztracená ovce? My. 

Proč ji šel pastýř hledat? (má ji rád, nechce o ni přijít, chce ji chránit, ve stádě pod ochranou pastýře 
je v bezpečí). 

Poselství textu: Ježíš chce zachránit každého člověka. Každý člověk má svou hodnotu. Ježíš chce, 
abychom se všichni radovali společně. 

Následuje diskuze. Odpovědi opět zapisujeme na balicí papír (otázky: Jaké nebezpečí může na ovečku 

číhat, a Poselství textu nezapisujeme). Poté se můžeme vrátit k otázkám a odpovědím ze 

starozákonního textu a srovnat je s novozákonním. Co nám vypovídají? Výsledkem může být např. 

Bůh je ten, který se stará o svůj lid. Je s ním v dějinách a je s ním i dnes. Neopouští ho v minulosti ani 

v přítomnosti. Nechce ho ztratit. Chce, aby byl člověk šťastný, a to v každé době. Hledání oveček 

vyjadřuje obrovskou lásku pastýře. To může být společným poselstvím obou textů. 

 

cca 12:00 – 14:15 Oběd, odpočinek (sport, vycházka...) 
 

 

Pomůcky: Materiál na tvorbu ovečky, Příloha č. 5 – Kartičky pro osobní poselství, tužky pro každého. 

Čas: cca 1 hod. 

Aktivita: Tvorba ovečky (meditační aktivita, děti si skrze tvoření ovečky více mohou oba příběhy 
přiblížit). 
Každý si vytvoří svoji vlastní ovečku - z plastelíny, nebo si ji namalují – necháme na dětech, ať si 
vyberou, co zvládnou – nebo co určí sám katecheta). K tvoření můžeme dětem pustit nějakou 
meditační hudbu. 

Osobní poselství pro děti: 

Po dokončení ovečky dostanou děti kartičku - viz Příloha č. 5, kde si samy pro sebe mohou 
zformulovat poselství obou textů – jak je konkrétně texty oslovily. Pokud budou chtít, mohou ho 
sdělit ostatním. Mohou z něj také vyjít při tvoření díků a proseb při pobožnosti. 

Oba pracovní listy spolu s osobním poselstvím si děti berou domů. 

8. Rozvíjení poselství – práce s pracovním listem 
 

9. Tvorba ovečky; osobní poselství 
 



 

Pomůcky: Vyrobené ovečky, kostky a zelené šátky na ovčinec, Příloha č. 6 – Prosby a díky k závěrečné 
pobožnosti, tužky, písničky, biblické texty Ez 34,11-16 a Lk 15,3-6. 

Čas: cca 45 min. 

Na pobožnost si vezmou děti své vyrobené ovečky. Bylo by dobré, aby se pobožnosti zúčastnili 
i rodiče dětí. 
Před oltářem bude z kostek a zelených šátků připravený velký ovčinec. Než začne samotná 
pobožnost, dostanou děti za úkol, aby si spolu s rodiči připravili jednu věc, za kterou by chtěli Bohu 
poděkovat a jednu prosbu, o co chtějí prosit – formulář viz Příloha č. 6. 

 

Začátek. 
Na začátek se zazpívá píseň „Hospodin je můj pastýř“. 

Pak by následovalo krátké poděkování – např.: děkujeme Ti Bože za to, že jsme se mohli společně 
sejít a společně s Tebou prožívat tyto okamžiky. Věříme, že nás Bože miluješ a nikdy nás neopouštíš. 
A pokud se Ti někdy zatouláme, nepřestáváš nás hledat. Za to Ti děkujeme. 

Chvíle ticha. 

Následuje písnička: „Nyní pokloňme se před Králem“ 

Slavnostní četba obou textů Ex a Lk. 

Prosby a díky: 
Poté budou postupně buď děti samy, nebo s rodiči přicházet k ovčinci. Řeknou své díky a svou prosbu 
a svou ovečku dají do ovčince. Při střídání rodin se vždy zazpívá jedenkrát nebo dvakrát krátký zpěv. 

Závěr: 
Poděkování za to, že i mne Bůh našel a chrání mne od všeho nebezpečí. 

Modlitba Otče náš a písnička „Jsme děti Tvé“ 

Ovečku si děti odnášejí sebou domů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Pobožnost 
 


