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18.01.2015	–	2.	neděle	v	mezidobı́	–	cyklus	B	

Čtení 

1 Sam 3,3b-10.19     -      Žl 40,2+4ab.7-8a.8b-9.10     -     1 Kor 6,13c-15a.17-20     -     Jan 1,35-42 

Text evangelia pro děti 

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti 
dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co 
byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: Pojďte 
a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden 
z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve 
nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl 
ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v 
překladu Petr (Skála). 

Modře označený text odpovídá zkrácenému textu evangelia z ilustrovaných sešitků z cyklu „Liturgie 

pro děti“.  

Slova k vysvětlení 

Učedník: člověk, který se učí od svého učitele, mistra 

Hle: podívej 

Kéfas: izraelské jméno (přesněji aramejské), které o svém nositeli říká, že je pevný jako skála.  

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Mezi těmi, kdo se přišli dát od Jana Křtitele pokřtít, byl i Ježíš. Jan měl od 
Boha dar poznat toho, koho Bůh poslal a na kterého všichni židé čekali. Když spatřil Ježíše, obrátil se 
na dva ze svých učedníků a se zvláštními slovy „Hle, Beránek Boží!“ je na Ježíše upozornil. Oni šli, 
oslovili Ježíše a přijali Jeho osobní pozvání k setkání. To, co s Ježíšem prožili, si nenechali pro sebe, ale 
přivedli k němu další lidi. 

Poselství textu o spáse: Ježíš přišel na svět, aby obětoval svůj život za záchranu všech lidí z moci 
hříchu. Proto ho Jan nazývá „beránek Boží“. Každý, kdo Ježíši uvěří a následuje ho, je blízko Bohu. 

Souvislost s liturgií: Při mši svaté – krátce před svatým přijímáním - kněz s pozdviženou proměněnou 
hostií říká slova: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Ježíš, který vzal na sebe naše hříchy a 
zemřel, aby nás osvobodil z moci zla, nás zve k setkání s ním v eucharistii. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Máme různá jména a také naše cesty jsou různé. 
Avšak Ježíš každého z nás zná jménem a všechny nás zve k sobě. Chceme vědět, jako Jan, Ondřej a 
Petr, kde přebývá Bůh? 

3 – 6 let 

Představte si, že jdete s ostatními dětmi ve školce na procházku. Vtom paní učitelka zavolá: „Pojď 
sem!“ Možná se v tu chvíli ani neotočíte, protože si nejspíš řeknete, že ta věta nepatří vám. Něco 
jiného však se stane, když paní učitelka řekne: „Šimone (Verunko), pojď sem ke mně!“ Otočíte se a 
půjdete k paní učitelce a budete se zajímat, proč vás zavolala. Ježíš zná každého jménem a může se 
stát, že na nás zavolá. Napadá vás, co by vám mohl říci? Co byste mu chtěli říci vy? 
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6 – 9 let 

Učedníci se zajímali o Ježíše, chtěli ho více poznat a tak volí otázku, kde bydlí. Ježíš je spatřil, viděl 
jejich zájem a pozval je k sobě. Oni již u něj zůstali a stali se jeho nejbližšími učedníky a později 
spolupracovníky – apoštoly. Když Ježíš odcházel zpět k otci, dal jim úkol, aby pokračovali v jeho díle. 
Můžeme se i my setkat s Ježíšem? Kde a jak? (ve všem dobrém, co konáme, můžeme tušit blízkost a 
radost Boží). Chtěl/a bych od něj dostat také nějaký úkol? 

9 – 14 let 

Mladík Samuel ještě nerozumí tomu, jakým způsobem Hospodin může člověka volat k nějakému 
povolání. Starý kněz Eli porozuměl a pomohl Samuelovi vyjít Bohu vstříc, naslouchat mu a plnit jeho 
vůli. Bůh volá každého člověka k následování. Samuela volal čtyřikrát, učedníci Jan a Ondřej šli za 
Ježíšem hned. Kde a jak můžeme Boha slyšet a setkat se s ním? Inspirovat se můžeme v dnešním 
žalmu, v důvěře žalmisty v Hospodina (a dále v aktivitě, viz níže). 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: modrá Hosana, perkusy, např. kulatá dřívka, tamburína, roličky... 

S dětmi si zazpíváme – na základě zamyšlení – písničku „Věřím, že voláš mě...“ („Píseň odevzdanosti, 
č. 191). Zpěv jednotlivých slok můžeme doprovodit perkusy. 

6 – 9 let 

Pomůcky: světlý nepopsaný karton nebo čtvrtky A3, nůžky, lepidlo a lepící páska, fixy 

S dětmi vytvoříme z kartonu dům (můžeme předem připravit šablonu). Ještě než ho slepíme, 
pokreslíme ho „situacemi“, které nám mohou vyplynout ze zamyšlení (viz výše). Budeme „hledat 
Ježíše“ tam, kde si lidé vzájemné dělají radost. Čím mohu někoho u nás doma potěšit? – odpověď na 
tuto otázku pak děti přenesou za pomoci fixů „do domu“. Až dům naplníme „radostí“, slepíme ho a 
přineseme v obětním průvodu. 

9 – 14 let 

Pomůcky: papírový pruh, menší papírové obdélníky pro podpisy, fixy, textilie, špendlíky 

Žalmista zpívá: „Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.“ Text odpovědi k žalmu výrazným (velkým a 
barevným) písmem přeneseme na papírový pruh a ten přišpendlíme na pruh textilie. Kolem „žalmu“ 
necháme dost místa pro podpisy všech dětí. Každé dítě se podepíše a svůj podpis přichytí též na 
látku. Podpis stvrzuje souhlas s textem žalmu, naši důvěru v Boha a naši ochotu hledat a nalézat. 

Obrázek 

Mistře, kde bydlíš? 

 


