
 

 

Pomůcky: kartička č. 6, psací potřeby, evangelium-6, semínko jakékoliv rostliny, hlína, 

květináč, voda, příloha č. 1 Banner víra-vztah. 

 

Slůvko 

Nejprve děti vyluští křížovku ze zadní strany kartičky. Správné odpovědi ke křížovce: 1. Hvězda 
2. Zub 3. Strom 4. Adam 5. Had. Tajenka = vztah. Pak pokračujte dále: 

V evangeliu chtějí apoštolové po Ježíši, aby jim dal větší víru. Co to znamená mít 
velkou nebo větší víru? Pán Ježíš nám říká, že s vírou je to podobně jako se semínkem.  

Ukažte dětem semínko. 

Co to je? Co z něj může vyrůst? Co všechno potřebujeme, aby ze semínka vyrostla rostlina? 
Co musíme udělat pro to, aby naše víra rostla? Víra je vztah. Víra (credere) by se dalo přeložit 
jako „dát srdce.“ Každý máme někoho, komu dáváme srdce. Kdo to může být? Proč? A vztah, 
to, že někomu dám srdce a jeho srdce přijímám, to není jednorázovka. Je to o tom, že spolu 
něco zažijeme, že chci s daným člověkem trávit čas, protože ho mám rád. Co všechno 
je potřeba k tomu, aby vztah/přátelství rostlo stejně jako rostlina ze semínka? Jak poznáš, 
že tě má někdo rád? Jak poznáš, že tě máme rádi my doma? A co druzí lidé? Poznají, 
že je máš rád? Jak? A podobně se můžeme ptát na náš vztah s Bohem: Co pro mě Ježíš udělal 
(dnes/včera…)? Co jsem udělal pro něj já (dnes/včera…)?  

Otázkami můžete vstoupit do společné modlitby. 
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. Můžete si ji vyvěsit nebo se nechat 
inspirovat a vymyslet vlastní.  

Jako připomínku toho, že o víru, vztah je potřeba pečovat, si můžete zasadit semínko 

a společně o něj pečovat. Pojmenujte svou rostlinu a její jméno napište například 

na květináč. 

 


