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28. 12. 2014 – Svátek Svaté rodiny – cyklus B 

Čtení 
Gn 15,1-6; 21,1-3 
Žl 105,1-2.3-4.5-6.8-9 
Žid 11,8.11-12.17-19 
Lk 2,22-40 

Text evangelia pro děti 
Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili 
Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu.' Přitom 
chtěli také podat oběť, jak je nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v 
Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný a očekával 
potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud 
neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, 
aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní 
můžeš, Hospodine, podle svého slova propustit svého služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly 
spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského 
lidu.” Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho 
matce Marii prohlásil: “On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, 
kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha 
srdcí.” Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého 
věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už 
čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla 
tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. 
Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo 
a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. 

Slova k vysvětlení 
Jeruzalém: hlavní město Palestiny v Ježíšově 
době, zde stával židovský chrám, jediný v celé 
zemi 
Bohabojný: člověk, který má Boha ve velké 
úctě 
Bylo zjeveno: bylo ukázáno 
Uzřít: uvidět 

Mesiáš: Bohem slíbený Zachránce, Spasitel, 
Vysvoboditel pro všechny lidi 
Vnuknutí: myšlenka od Boha 
Zákon: židovské Písmo svaté, které obsahuje i 
nařízení od Boha 
Velebit: oslavovat a děkovat 
Spása: záchrana 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Pozn.: S dětmi se věnujeme modře označenému textu, tedy setkání Simeona se Spasitelem. 

Komentář k evangeliu: Maria a Josef přinesli (stejně jako všichni věřící židé) narozeného Ježíše do 
chrámu, aby podle tehdejších předpisů z vděčnosti přinesli Bohu oběť. Když Simeon uvidí Dítě, chválí 
Boha za to, že uviděl Spasitele – toho, který přišel, aby zachránil všechny lidi pro život s Bohem.  

Poselství textu o spáse: Všechno je Bohem stvořené, všechno je od Boha a za všechno Bohu 
vděčíme. Nový život – život dítěte – pochází od Boha a přichází nám jako dar. Ježíš nepatří jen Marii a 
Josefovi. Ježíš patří všem lidem, protože je od Boha slíbeným Mesiášem. 

Souvislost s liturgií: Prorok Izaiáš i bohabojný muž jménem Simeon mluvili o Ježíši jako „o světle“ pro 
všechen lid. My máme ve vánoční době slavnostně rozzářené kostely, vyzdobené zelenými stromky 
s mnoha světýlky. Liturgický prostor, kde se setkáváme s Ježíšem ve mši svaté, nám může tuto 
skutečnost ještě více právě o Vánocích připomínat. 
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Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Simeon nazval narozeného Ježíše světlem. Jak a 
pro koho může být Boží Syn světlem? - Každý z nás se narodil mamince a tatínkovi. Patříme do své 
rodiny, ale patříme i Bohu. Když Ježíši patříme, věříme mu a nasloucháme mu, je nám On sám 
Světlem a my se můžeme také stát světlem pro druhé. Má-li někdo na cestě s sebou svítilnu, jde se 
mu lehčeji. Podobně, má-li člověk vedle sebe někoho radostného, poctivého, ochotného… jde se mu 
s ním dobře. 

3 – 6 let 
Maria s Josefem přinesli narozené dítě Ježíše do chrámu, aby Bohu děkovali. Setkali se tam s mužem 
jménem Simeon, který o děťátku říkal krásná slova, nad kterými Maria s Josefem žasli. Pamatuješ si, 
jaká slova to byla? … pokoj, radost, sláva, světlo… Také my s rodiči o Vánocích přicházíme do chrámu 
– do našeho kostela. S kým se tady setkáváme? Za co Boha velebíme? 

6 – 9 let 
Každé dítě, každý člověk má nějaké přání. Někdy má takové přání, že prosí Boha o jeho splnění. Lidé 
v izraelském národě si přáli spatřit Mesiáše – zachránce, kterého jim Bůh slíbil, aby jim ukázal cestu 
ke šťastnému životu. Jen nevěděli, kdy se to stane. Také Simeon si přál uvidět Mesiáše. Jemu se jeho 
přání splnilo: setkal se s narozeným Ježíšem. Také nás Bůh slyší. Může nám naše přání splnit? 

9 – 14 let 
Pro Izraelce bylo velmi důležité mít potomky. Mít děti bylo v Izraeli považováno za projev Božího 
požehnání. V prvním čtení slyšíme o Abrámovi. I on si přál mít potomka. Od Boha dostává příslib, že 
se tak stane. Nejdříve mu Hospodin říká, aby se nebál budoucnosti. Abrám Bohu věří a uvěří i Božímu 
slibu, že bude mít dítě. A to i přesto, že byl v pokročilém věku a lidsky viděno toto bylo téměř 
nemožné. Být s Bohem znamená nemít strach, nebát se, co bude v budoucnu. On nám je Světlem, 
které nás po cestě, ať je jakákoliv, vede ke šťastnému životu s Ním. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: dřevěné tyčinky (od nanuků nebo míchátka), lepidlo, pastelky 

Dětem připravíme „chrám“: Na papír A5 nalepíme dřevěné tyčinky, aby představovaly v obrysu 
chrám. Děti samy pak do chrámu domalují postavy, o kterých jsme slyšeli v evangeliu, resp. v 
zamyšlení: Marii, Josefa, Ježíše, Simeona, případně Annu. 

6 – 9 let 
Pomůcky: papíry, pastelky 

Z papírů připravíme malé obdélníky (12x6 cm) a přehneme je napůl. Pro každé dítě připravíme dva 
takové obdélníky. Na vrchní stranu si děti namalují stuhu s mašlí – jako když chtějí ztvárnit zabalený 
dárek. Dovnitř prvního obdélníku namalují (nebo napíší), jaké dary od Boha dostaly (rodina, zdraví, 
kamarádi, domov, mír…). Dovnitř druhého obdélníku namalují (nebo napíší), jaké přání mají, o co 
Boha prosí (…). 

9 – 14 let 
Pomůcky: modrá Hosana 

Na základě slov Simeona a následného zamyšlení (viz výše) vzdejme Bohu díky v písni č. 28 „Buď Bohu 
chvála, dík a čest“ v modré Hosaně. 

Obrázek 
Svatá Rodina 


