
 
 
 
 
 

Pomůcky: kartička č. 1, evangelium-1, psací potřeby, herkules, krajka, zavařovací sklenice, 

čajová svíčka, zápalky, papírové ubrousky, jmenovky (viz Příloha č.1 Banner, Příloha č.2 

Banner vlna, Příloha č.3 Banner květina), nůžky, ubrus, ingredience potřebné k přípravě jídla, 

hudba, Bible nebo nějaká kniha s příběhem. 

 

Slůvko  

Dnešní evangelium mluví o farizeích, kteří si dávali na Ježíše pozor. Sledovali, co bude 

dělat a říkat. I když Ježíše pozorovali z nedobrého důvodu, můžeme si z nich vzít příklad. Když 

budeme my zaměřeni na Ježíše a budeme se dívat na to, co dělá, co říká a jak se chová 

k lidem, budeme mít před sebou nejlepší vzor, od kterého se můžeme učit. Ježíš nám poradí 

každý den, co máme dělat. 

O svatbě a o hostině se v Bibli mluví často. Hostina i svatba je obrazem Božího 

království, kde Bůh každého z nás zve. Tentokrát nám Ježíš říká, abychom nemysleli jen sami 

na sebe.  

Dnes je u nás zvykem, když přijdeme na svatbu, najdeme na stole jmenovky a víme, 

kam si máme sednout. Každý má své přidělené místo. V době Pána Ježíše to bylo jinak. Když 

hosté přišli, vybrali si místo u stolu sami. Potom přišel hostitel a mohl hosty usadit jinak. Ježíš 

nás učí všímat si druhých lidí okolo nás a nevybírat si pro sebe to nejlepší (nejlepší hračku, 

nejvíc sladkého...). 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

Zeptejte se dětí, co vidí na obrázku na zadní straně. Kdo tam je? Kde sedí děti a kde 

rodiče? Kolik dětí vidí sedět u stolu. (Nechte je spočítat.) Děti mohou spočítat také počet 

členů celé rodiny. Kdo vedle koho sedí? Proč tam sedí? Co zrovna asi dělají? Dále se můžete 

s dětmi bavit o tom, jaké příjmení by dali této rodině i jednotlivým členům rodiny? Je rodina 

smutná nebo veselá? Proč? Děti mohou domalovat na stůl to, co tam podle nich chybí. 

Společně se pak můžete zamýšlet nad tím, zda se scházíte jako rodina společně u 

stolu. Jak často? Je to hodně nebo málo? Při jaké příležitosti se scházíte? Jak to probíhá? 

Proč vlastně lidé společně jedí u stolu? Můžete se s dětmi bavit o tom, zda máte 

nějaký „zasedací pořádek“ nebo své oblíbené místo u stolu během společného oběda nebo 

večeře.  

Na kartičce mají děti také podnět k tomu, aby pomohli s přípravou jídla nebo sami 

něco připravili. Dle jejich schopností je můžete podpořit v přípravě nebo večeři společně 

s nimi připravit. Večeři můžete pojmout jako hostinu. K vytvoření příjemné atmosféry během 

společné večeře si s dětmi můžete vyrobit jmenovky. Vytiskněte si předlohu dle výběru např. 

přílohu č.1 Banner, příloha č.2 Banner vlna, příloha č.3 Banner květina, vybarvěte a dopište 



 
 
 
 
 

vaše jména. Takto vystřižené jmenovky si můžete nalepit např. na barevný nebo tvrdý papír 

a dozdobit dle své fantazie (viz obr 1. jmenovky). 

Stůl si můžete prostřít nějakým pěkným ubrusem nebo kusem látky. Kromě jmenovek 

si na stůl můžete vyrobit jednoduchý svícen (viz obr. 2 svícen). Na zavařovací sklenici 

nalepíme pomocí herkulesu krajku a necháme zaschnout. Do sklenice dáme čajovou svíčku, 

kterou během večeře zapálíme. Děti mohou vyzkoušet, jak svíčka ve tmě vytvoří krásný stín.  

Na stůl si můžete také poskládat ubrousky dle návodu zde: https://bit.ly/2EZHQfw 

několik návodů na skládání papírových ubrousků naleznete také zde: 

http://anews24.org/23686. 

Před jídlem si můžete přečíst nějaký krátký oblíbený příběh nebo něco z Bible (např. 

evangelium ze dne) či si pustit hudbu. 

 Společný čas u stolu můžete začít či ukončit společnou modlitbou. Inspirací vám 

mohou být tyto publikace:  

Rodina se modlí. Ilustroval Ladislav SVATOŠ. Praha: Zvon, 1994. ISBN 80-7113-097-4. 

BÖHMOVÁ, Františka. Modlím se s medvídky. Ilustroval Carola PABST. Kostelní Vydří: 

Karmelitánské nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7195-448-4. 

ROCK, Lois. Kniha modliteb pro děti. Ilustroval Markéta LAŠTUVKOVÁ, přeložil Magdaléna 

TÁZLAROVÁ. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005. ISBN 80-7192-939-5. 

 

 

 

Obr. 1 jmenovky 

Obr. 2 svícen 

https://bit.ly/2EZHQfw

