
 

 

Pomůcky: žalud (nebo jeho obrázek), příloha č. 1 Banner víra-vztah. 

 

Slůvko 

V evangeliu vidíme, že Pán Ježíš i apoštolové měli trochu jiné pohledy na to, co je to 
víra. Co je to víra? (Necháme děti jmenovat.) Apoštolové chtěli mít více víry. Co to znamená 
mít velkou nebo větší víru? (Necháme děti jmenovat.) Pán Ježíš nám říká, že s vírou je to 
podobně jako se semínkem.   

Ukažte dětem žalud. 

Co to je? (Žalud.) Co z něj může vyrůst? (Dub.) Co všechno byste potřebovaly k tomu, 

aby vám z žaludu vyrostl dub? (Zasadit, zalévat, čekat.) A co musíme udělat pro to, aby naše 

víra rostla? (Necháme děti jmenovat.) Z toho, co jste samy o víře řekly, je jasné, že víra je 

vztah. Co všechno je ale potřeba k tomu, aby vztah rostl? Zkusme si to ukázat na přátelství. 

Jak poznáš, že tě má někdo rád? Že je tvým přítelem? (Necháme děti jmenovat.) Jak poznají 

druzí, že je máš rád ty? (Necháme děti jmenovat.) A podobně se můžeme ptát: Co pro mě 

Ježíš udělal (dnes/včera…)? Co jsem udělal pro něj já (dnes/včera…)? Nemůžu od druhých 

očekávat to, co jim sám nejsem ochotný dávat. Měl bych být sám takovým přítelem, jaké 

přátele chci mít. A z toho, co pro nás Bůh udělal a dělá, můžeme poznat, co očekává od nás. 

On stojí o naše přátelství. A tak udělejme všechno to, co jsme řekli, že je potřeba k tomu, aby 

se budovalo přátelství. (Můžeme zopakovat to, co k tomu řekly děti.) 

Dobrý Pane Ježíši, děkuji ti za tvoje přátelství, že jsi stále se mnou, zajímáš se o mě. Děkuji 

za všechny své blízké a za to, co pro mě dělají/znamenají. Děkuji ti, za to, co můžu pro ně 

i pro tebe dělat já. Chci být tak dobrý přítel jako ty mě. Amen. 

 
Bonus: 
 Vytiskněte si přílohu č. 1 Banner víra-vztah, který použijte během kázání jako 
pomůcku k dokreslení víry jako vztahu a následně jej vyvěste v kostele nebo s dětmi 
vymyslete vlastní dle předlohy.  
 
 
 

 

 


