
 

 

 

Pomůcky: kartička č. 7, psací potřeby, evangelium-7, příloha č. 1 Naše vděčnosti. 

 

Slůvko 

Učíme se poznávat a napodobovat Ježíše. Všímáme si toho, co dělá, co říká a jak 

se chová. Čemu všemu jsme se od Ježíše už mohli naučit? 

Pokud jste použili banner, můžete se k němu vrátit. 

Víme už také, a zakusili jsme, že víra je vztah s Bohem. Že je potřeba se o její růst a rozvoj 

starat. I dnes nám evangelium ukazuje, že víra má svůj vývoj. Kdo dnes přichází za Ježíšem? 

(Deset malomocných.) Co po něm chtěli? (Aby je uzdravil.) Malomocní tedy věřili, že Ježíš jim 

může pomoci. Co jim Ježíš řekl? (Aby se šli ukázat kněžím.) Malomocní Ježíše poslechli a šli 

se ukázat kněžím. Věřili, že jim to pomůže. Když odcházeli, byli opravdu uzdraveni. Co udělal 

jen jeden z nich? (Vrátil se a poděkoval Ježíši.) A Ježíš ho pochválil za jeho víru. Byla větší než 

u těch ostatních malomocných. Pro těch devět byla víra jako automat - dostali to, co chtěli 

a to jim stačilo. Pro toho jednoho však šlo o víc. Uvědomil si, že ten zázrak pro něj udělal 

Ježíš. Nestačilo mu jen to, že byl uzdravený. Stál totiž o přátelství s Ježíšem. Proto se vrátil, 

aby Mu poděkoval.  

Co uděláme, když dostaneme od kamaráda nějaký dárek? (Necháme děti jmenovat.) 

Většinou asi máme radost a poděkujeme. Uvědomujeme si, že nás ten kamarád má rád. 

Vděčností mu dáváme najevo, že i my ho máme rádi. Tak se upevňuje a roste naše přátelství. 

Podobně je to i s vírou. To, že poděkujeme a jsme Bohu vděční, nás vede k tomu, abychom 

si uvědomovali, co vše nám On dává a jak nás má rád. Prohlubuje se tak naše přátelství 

s Bohem, a tak roste naše víra.  

Dobrý Pane, chceš nám dát vše, co potřebujeme. Promiň, že si to mnohdy 

neuvědomujeme a nedůvěřujeme Ti. Tolikrát Ti zapomínáme i poděkovat. Děkujeme 

Ti teď za vše, co pro nás děláš. Amen. 

 

Vytiskněte si přílohu č. 1 Naše vděčnosti a vyvěste si jej doma na viditelné místo. 

Každý člen rodiny zde může napsat to, za co je konkrétní den vděčný. Můžete také přemýšlet 

a zapsat si to, za co jste vděčni jako rodina. Vyrobit si můžete kalendář vděčnosti, kde 

každému členu rodiny přiřadíte kolonku s možností pro vpisování.  

  



 

    

Práce se zadní stranou kartičky 

 Děti na zadní straně kartičky doplní písmena E, O, Ě do věty tak, aby vznikla věta: 

Neboj se a věř. 

Společně se zamyslete nad tím, komu v životě věříte. Komu věřím? Proč? Proč 

někomu věřím a někomu ne? Zažili jste někdy situaci, kdy jste někomu věřili a pomohlo vám 

to/zachránilo vás to? Zažili jste někdy situaci, když jste věřili Bohu a on vám pomohl? 

 

 


