
 

 

Pomůcky: kartička č. 5, psací potřeby, evangelium-5, vaše investiční kartičky.  

 

Slůvko 

Vraťte se k investičnímu plánu. Jak se každému členu rodiny dařilo investovat? Co jste 

zjistili? Co se vám podařilo? (…) 

O kom jsme dnes slyšeli v evangeliu? (O boháčovi a Lazarovi.) Co dělal boháč? (Každý 

den pořádal skvělou hostinu.) Boháč pořádal každý den skvělou hostinu. Určitě na ni bylo 

spoustu zbytků. A co Lazar? Co dělal on? (Chtěl se najíst aspoň z toho, co padalo z boháčova 

stolu.) Jak se boháč choval k Lazarovi? (Nedal mu ani zbytky ze stolu.)  

Boháč nikoho nezabil, neokradl ani neobelhal. I tak skončil v pekle. Co udělal špatně? 

(Nepomohl Lazarovi.) Ano, boháč nepomohl člověku, kterého znal a kterému mohl pomoci. 

Stačilo tak málo – dát Lazarovi to, co mu zbylo po hostině. Bůh chtěl v nebi Lazara i boháče. 

Boháč chtěl do nebe také. Jenže když se nerozdělím s tím, co mám, tak se vylučuji z Boží 

lásky. Když pro někoho nemám (nechci mít) místo ve svém srdci, sám se připravuji o místo 

v Božím srdci (náručí).  

Zkuste si vybavit ty situace, kdy jste si v rodině jakkoliv ublížili, a zavřeli tak svoje srdce pro 

toho druhého. Vyjádřete lítost mezi sebou navzájem i před Bohem a poproste o odpuštění. 

Díky, Pane, že každý z nás má místo ve tvé náruči. Pomoz, ať i já mám ve svém srdci 

místo pro každého. Amen.  

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Na zadní straně kartičky jsou dva obličeje představující Lazara. Úkolem dětí je 

dokreslit jeho obličej tak, jak si myslí, že vypadal Lazarův výraz tváře zde na zemi a jak v nebi. 

Je mezi nimi nějaký rozdíl? Jaký?  

Můžete se s dětmi bavit o tom, jakou máte představu o nebi. Jak to tam vypadá? Jak 

si myslíš, že to vypadá v nebi? Jaké to tam je? Je něco, proč se těším do nebe? 

Ježíš v podobenství mluví také o tom, jak je důležité znát Písmo. Zahrajte si tichou 

poštu s biblickým citátem. Pošeptat můžete celou větu nebo ji rozdělit na slova:  

- Nesuďte, abyste nebyli souzeni.  

- Vy jste světlo světa.  

- Pojďte ke mně všichni.  

- Já jsem dobrý pastýř.  

- Vy jste moji přátelé.  

- Já jsem s vámi.  

- Kdo ve mě věří, bude žít navěky.  


