
 

 

32. neděle v mezidobí 

Pomůcky: kartička č. 11, psací potřeby, evangelium-11.  

 

Slůvko 

Ukažte dětem obrázek zebry (příloha č.1 Zebra). 

Co je to za zvíře? Myslíš si, že zebra je bílá s černými pruhy nebo je černá s bílými pruhy? 

Je to těžké, že? Někteří lidé by mohli vést dlouhé diskuze. A jsou i jiné věci na světě, o kterých 

se dá dlouze diskutovat, na které nenajdeme jasnou odpověď. Ani v době Ježíšově tomu 

nebylo jinak. V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak se lidé dohadovali, co bude potom, až umřeme. 

Když chci zjistit, jak to vypadá třeba na ostrově Madagaskar, tak si to můžu najít 

v encyklopedii nebo na internetu. Nebo se zeptat přímo někoho, kdo tam byl. Od koho 

ale zjistíme, jaké je to po smrti? Jen Ježíš nám může říct, jestli nebe existuje a jak se tam 

dostanu. Proč? (Je Boží Syn – přišel k nám z nebe: a tím, jak žije a čemu učí, nám ukazuje, jak 

se do nebe dostat. Všechno to potvrdil svým vzkříšením).  

Můžete se s dětmi bavit o tom, jak to podle vás vypadá v nebi, jaké to tam je, na co se těšíte… 

I proto je tak důležité být vycentrovaný na Ježíše, jak jsme si říkali na začátku školního 

roku.  

Zamyslete se nad tím, co jste se každý od Ježíše už mohli naučit a jak se vám to daří. 

Díky tomu, že se od něj učíme a také se tak chováme, jsme nebi blíž a je víc nebe tady 

mezi námi na zemi.   

Dobrý Pane, jsme šťastní, a děkujeme Ti, že nám nabízíš věčný život. Pomoz nám, ať 

žijeme tak, jak nás učíš. Amen. 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Úkolem dětí je spojit písmenka z leva do prava tak, aby doplnili do věty co je Bůh. Bůh 

je život. Je ten, kdo oživuje, dává život něčemu novému (dítěti, rostlině, novým nápadům…). 

Dokonce nám dává nový život ve chvíli, kdy umřeme. Kde je Bůh, tam je život, protože On sám 

je plný života. 

 Podnět pro střelnou modlitbu: Dobrý Bože, chci žít pro Tebe. Amen. 

 

 


