
 

 

5. neděle v mezidobí 

Pomůcky: kartička č. 24, psací potřeby, evangelium-24, příloha č. 1 Plamen, červený a žlutý 

papír, lepidlo, pastelky. 

 

Na úvod si vezměte obrázek svíčky (viz příloha č. 1 Plamen). Úkolem dětí je spojit čárky 

tak, aby vytvořili plamen.  

 

Slůvko 

Proč potřebujeme svíci? K čemu je nám dobrá? Plamen je symbolem naší víry. Při 

našem křtu zapálil kmotr od paškálu křestní svíci a do našeho života vstoupilo světlo Kristovo. 

Udělejte si malý pokus a hořící svíčku zakryjte sklenicí. Co se stane, když dáme svíčku pod sklenici? 

Co všechno může „sfouknout“ naši víru? (hřích, špatní kamarádi, závislost, neodpuštění, nenávist, 

nevěra/nevíra, ďábel…) Kdo nebo co nám v životě naopak pomáhá chránit plamen víry? (rodiče, 

sourozenci, prarodiče, kněz, dobří přátelé, společenství, kmotři, Anděl strážný, Panna Maria, křestní + 

biřmovací patron, modlitba, Písmo, svátosti…) Vystřihněte si s dětmi žluté nebo červené pásky papíru. 

Děti si mohou vybarvit plamínek a dolepit barevné ústřižky kolem plamene.  

 

Pane Ježíši, chceme být světlem v naší rodině, ve škole… Prosíme tě, pomoz nám, 

abychom chránili plamen víry náš i ostatních. Amen.  

 

 

příloha č. 1 Plamen 



 

 

Příběh: (Ne)Svítící řidič 

Byl krásný den, slunce svítilo a na nebi nebyl ani mráček. Ten den cestoval jeden kněz 

autem. Najednou před ním bliká červená stopka. Kněz se polekal, co se stalo. Zastavil tedy. 

Pomalu k němu přichází policista, pozdraví ho a ptá se řidiče: „Pane řidiči, víte, čeho jste 

se dopustil?“ Kněz kýval hlavou, nevěděl, co udělal špatně. Proto mu policista vysvětlil, proč 

ho zastavil. „Pane řidiči, vy nesvítíte!“ Kněz v autě seděl jako zařezaný. Uvědomil si totiž, 

že často opravdu není světlem světa a nesvítí. 

Otázky k příběhu: O kom příběh je? Kdo v něm vystupuje? Co se v příběhu stalo? 

Úkol: Co to znamená svítit? Popřemýšlejte nad tím, jak můžete být světlem světa 

ve svém okolí a napište to na paprsky, které jste si nalepili kolem svíce. 

 
 

Práce se zadní stranou kartičky 

Z toho, co jste si napsali na paprsky kolem svíce, si vyberte to, jak byste dnes mohli 

potěšit druhého člověka (rodiče, sourozence, kamarády…). 

 

 
 
 

 

 

 


