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25.01.2015	–	3.	neděle	v	mezidobı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Jon 3,1-5.10     -     Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9     -     1 Kor 7,29-31     -     Mk 1,14-20 

Text evangelia pro děti 

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: “Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu." Když šel podél Galilejského moře, uviděl 
Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a 
udělám z vás rybáře lidí." Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl 
Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého 
otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním. 

Slova k vysvětlení 

Galilea: území v zemi Izrael    Evangelium: radostná zpráva 

Obrátit se: změnit své smýšlení a chování k dobrému 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Jan Křtitel své poslání naplnil – ukazoval lidem cestu, která vede ke slíbenému 
Mesiáši, kterého Izraelité očekávali. V té době přichází Ježíš do Galileje a tam začíná veřejně působit. 
Ohlašuje Boží království a ukazuje lidem cestu k němu. Je to radostné poselství od Boha a Ježíš, Boží 
Syn, všem o Bohu přináší zprávu. Od lidí očekává, že se vydají hledat Boží království. Oslovení rybáři 
Šimon a Ondřej a Jakub a Jan všeho nechají a vydají se na cestu s Ježíšem, aby poznali Boží království. 
Stávají se proto jeho prvními učedníky. 

Poselství textu o spáse: Bůh slíbil, že pošle Mesiáše, aby lidi zachránil pro život v Božím království. To 
lidem ohlašovali a připomínali proroci. Ježíš přišel na tento svět a v něm se Boží příslib naplnil. Bůh je 
věrný a zve nás ke spolupráci – vyzývá nás k jednání, k obrácení, abychom mu byli blízko. 

Souvislost s liturgií: Při každé mši svaté čte kněz (nebo jáhen, je-li přítomen) „radostnou zvěst“ – 
evangelium. Když mu budeme dobře naslouchat, uslyšíme, jaké je Boží království a jak ho ve svém 
životě objevíme.  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Člověk ve své přirozenosti touží žít ve společenství 
a být informovaný o dění kolem sebe. Ve zprávách očekává naději, tedy čeká, že zprávy budou dobré. 
Ježíš přinesl „dobrou zprávu“ všem lidem: Bůh nám je blízko a zve nás do Božího království, které 
musíme nejprve objevit. Průvodcem na cestě je Pán Ježíš, proto je třeba učinit první krok – obrátit se 
k němu. 

3 – 6 let 

Co je vaší oblíbenou činností, co děláte rádi? Kreslíte si, hrajete si na piráty, tančíte nebo jezdíte 
s autíčky… V dnešním evangeliu slyšíme, jak Ježíš prochází kolem moře a vidí tam rybáře. Jak se 
jmenovali? Šimon, Ondřej, Jakub a Jan mohli mít svoji práci na moři moc rádi, ale když je zavolal Ježíš, 
oni všeho nechali a následovali ho. Proč? Co jim Ježíš mohl ukázat? 

6 – 9 let 

Když někdo zavolá: „Stop!“, hned se zastavíme a zajímá nás, co se děje. Může se stát, že někdy 
uslyšíme člověka, jak volá o pomoc: „Pomozte mi!“ V té chvíli se také budeme rychle zajímat o to, co 
se přihodilo a rychle přivoláme pomoc třeba někoho dalšího dospělého. V evangeliu slyšíme, jak Ježíš 
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povolává svoje první učedníky. Šimon, Ondřej, Jakub a Jan na nic nečekali, zanechali sítě a lodě, a 
následovali Ježíše. To, co jim Ježíš nabídl, bylo pro ně cennější než všechno, co dosud měli. Co může 
mít pro člověka takovou cenu? 

9 – 14 let 

V prvním čtení prorok Jonáš ve městě Ninive volá – podobně jako Ježíš v Galileji – aby se lidé obrátili 
k Bohu. Ninivští obyvatelé změnili své špatné chování a prorok Jonáš o tom doslova říká: „Ninivští 
obyvatelé uvěřili Bohu.“ (srv. v. 5) Člověk je stvořený k Božímu obrazu. Každý, kdo uvěří Božímu 
slovu, obrátí se, otevře se Bohu, Jeho slitovnosti, věrnosti a lásce. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: žlutý, zelený, hnědý papír, nůžky, psací potřeby, svorky, jednoduchá síť (můžeme uplést 
z provázků) 

Děti z barevného papíru vystřihnou rybu. Pak se zamyslí nad povoláním, které by chtěly jednou dělat 
(chtěla bych léčit lidi, chtěl bych zkoumat vesmír, chtěla bych s maminkou péct dorty…). Toto jim 
jednoduchou větou pomůžeme napsat na jejich rybičku. V kruhu si přečteme všechna „povolání“ a 
můžeme si při nich odpovědět na otázku: „Když bych toto dělal/a, byl/a bych blízko Ježíši a jeho 
království? (Pomáhala bych druhým, dělal bych druhým radost apod.) Připravené rybičky můžeme 
přichytit k síti a zavěsit např. ke květinové výzdobě v kostele. 

6 – 9 let 

Pomůcky: modrá Hosana, barevný papír (zelený, žlutý, hnědý), nůžky, pastelky, svorky, jednoduchá 
síť (můžeme uplést z provázků) 

S dětmi si zazpíváme písničku „Rybáři lidí“, č. 227. Každý si vystřihne svoji rybu a na jednotlivé ryby 
budeme psát slova 4. sloky: „Dík, že tě každý den v svém bližním potkávám… že chceš i mne 
nádhernou cestou vést… Pane můj.“ Píšeme tolik slov na rybičku, aby nám ryby vydaly na celý text 4. 
sloky písně. Připravené rybky pak přichytíme na síť a přineseme v obětním průvodu. 

9 – 14 let 

Pomůcky: text dnešního žalmu, barevné papíry (žlutý, zelený, hnědý), nůžky, psací potřeby, lepidlo, 
větší formát papíru (modrý jako moře) 

Dětem rozdáme text dnešního žalmu a společně si jej přečteme. Vypíšeme všechna slovesa do 
sloupce (můžeme pracovat společně). Z barevného papíru si každý vystřihne rybu a na ni napíše 
jedno slovo z vybraných sloves, které nejvíce vystihuje jeho touhu po Bohu. Příklad: Ukaž mi své 
cesty, Hospodine! … veď mě … uč mě … rozpomeň se … pamatuj … ukazuj cestu … apod. Připravené 
ryby nalepíme na velký modrý papír. 

Obrázek 

Ryba 

 

 

 

 


