
 

 

33. neděle v mezidobí 

Pomůcky: kartička č. 12, psací potřeby, evangelium-12, příloha č. 1 Šablona rybka, rybky 

z kartonu na mléko, fix na tabuli (smývatelný), udička s magnetem, kancelářské sponky, 

houbička. 

 

Slůvko 

 Popovídejte si o tom, co je to strach, čeho se lidé bojí.  

Čeho se lidé bojí? Co to může být? (Tma, pavouci, hadi, nemoc, bouřka…). Je něco, 

čeho se bojíte vy konkrétně?  

To, z čeho máte/můžete mít strach si napište na rybičku na vnitřní stříbrnou stranu 

smývatelným fixem na tabuli. (Návod na výrobu viz níže.) Pomocí udice pak rybku vylovte a přečtěte si, 

jaký strach je na dané rybě napsaný. Společně se můžete pobavit o tom, koho se konkrétně daný strach 

týče, kdy se něčeho bojíte atd.  

Ježíš v evangeliu mluví o nehezkých věcech, ze kterých jde strach. Říká, že budeme 

dokonce zrazováni i od vlastních rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel. Ale říká nám 

k tomu: NEBOJTE SE! Já jsem s vámi. Nemusíš se bát, že tě zradím. 

Jako symbol toho, že s Ježíšem se nemusím ničeho bát, si vezměte houbičku a jednotlivé strachy 

houbou/Ježíšem smažte. U každého konkrétního strachu se krátce pomodlete např. takto: Ježíši 

odevzdávám(e) ti tento strach… a přenechávám(e) ti nad tou situací, věcí… vládu, aby mě/nás 

tento strach už více nesvazoval. Amen. Zakončete společnou modlitbou.   

Dobrý Ježíši, děkujeme Ti, že se nemusíme bát. Tolik úžasných věcí jsi nám slíbil 

a jsi věrný! Vkládáme víru a naději ve Tvé sliby. Nevíme jistě, co přinese budoucnost, 

ale víme, že budeme v bezpečí, když budeme s Tebou a Tvoji. Amen. 

 

Návod na výrobu rybiček 

1. kupte trvanlivé mléko v krabici (1 krabice na cca 8 rybek) 

2. vypijte mléko  

3. rozstříhejte a umyjte krabici 

4. vytiskněte si šablonu (příloha č. 1 Šablona ryba) a obkreslete rybky na vnitřní část krabice 

5. vystřihněte rybky a každé na tlamičku dejte kancelářskou sponku 

6. vyrobte udičku - menší magnet zavažte provázkem do kousku látky, ten pak upevněte 

na konec silnější špejle...  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce se zadní stranou kartičky 

 Lidé se k sobě navzájem často nechovají hezky. Jsou vynalézaví v tom, jak druhým 

nějakým způsobem ublížit. Jak to vidí Ježíš? Jaké jsou jeho zbraně? Čím bys bojoval pro Ježíše 

ty? Zakroužkuj. Ježíš je nám vzorem v tom, jak být vynalézavý v lásce k druhým lidem. Bojujme 

a buďme vynalézaví k sobě navzájem. Vraťte se k investičnímu plánu, kde a jak se vám podařilo 

investovat? 

 

 

 

 

 

 

 


