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Čtení 

Gn 9,8-15       -       Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9       -       1 Petr 3,18-22       -       Mk 1,12-15 

Text evangelia pro děti 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. 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." 

Slova k vysvětlení 

Poušť: písečné nebo skalnaté území, které trpí nedostatkem vody 

Být pokoušen: být zkoušen  Anděl: Boží posel 

Satan: anděl, který se vzepřel Bohu a stal se nepřítelem Boha i lidí 

Galilea: území v Izraeli   Evangelium: radostná zpráva 

Obrátit se: změnit se k lepšímu; v evangeliu to znamená vrátit se k Bohu, důvěřovat mu a podobat se 
mu v lásce  

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Autor evangelia podle Marka vynechává detaily Ježíšova čtyřicetidenního 
pobývání na poušti. Říká však to podstatné: Božího Syna provázeli andělé, ale také se dostal do střetu 
se satanem. Zlý duch nikdy nemůže zvítězit nad Bohem. Ježíš v síle Božího ducha vyšel do Galileje, 
posílený v rozhodnutí pro poslání, pro které ho Bůh poslal na svět – pro cestu hlásání radostné zprávy 
o spáse všem lidem. 

Poselství textu o spáse: Ježíš byl ve křtu naplněn Božím Duchem a nechal se jím vést; na poušť i do 
konfrontace se satanem. Zlý duch je nepřítelem Boha a nikdy nad ním nezvítězí. Je a bude vždy 
poražený. Bůh svojí láskou člověka zachránil pro Boží království. Dává nám ve křtu dar Ducha 
Svatého, aby působil v našem srdci a pomáhal nám žít v lásce. To znamená „obrátit se“ k Bohu. 

Souvislost s liturgií: V modlitbě Páně prosíme: „neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého“. 
Prosíme Boha, aby nás nenechával ve zkouškách osamocené. Tato prosba nás spojuje s Ježíšem, který 
pokušitele přemohl, protože s ním byl Boží Duch. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: K čemu je dobré ticho? Je dobré někdy vyhledat 
samotu, opuštěné místo? Je dobré udělat zkušenost se ztišením sama sebe k naslouchání. Ticho 
k přemýšlení…  modlitbě… setkání s Bohem. Co opravdu chci? Co mně v tom brání? Pro co se 
rozhoduju? Ježíš se v samotě pouště znovu rozhodl pro to, že zachrání lidi pro společenství s Bohem. 

3 – 6 let 

Byl jste snad někdo na poušti? Viděli jste ji třeba na obrázku? Většinou si poušť představujeme jako 
velké území, kde vůbec nic neroste, nikdo tam nežije a je tam hodně teplo a žádná voda. Na poušti 
ale přece jen některé rostliny i některá zvířata, dokonce divoká, žijí. Také někteří lidé obývají tuto 
krajinu. Lidé, kteří očekávali Mesiáše, představovali si, že na zemi nastane mír a pokoj mezi všemi 
lidmi. Třeba, že i divoká zvířata budou žít společně jako v ráji. To byl takový obraz. Víme, že Boží Syn 
nás učil, jak žít v míru a v pokoji. Když sám odešel na poušť, vzal si s sebou průvodce. Víte, kdo to byl? 
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Byl s ním Duch Svatý a provázel ho, když se Ježíš vydal do Galileje, aby lidem ukazoval, jak žít ve 
společenství s Bohem. 

6 – 9 let 

Jak rozumíme slovu pokušení? Někomu lékař doporučí, aby se vyhýbal sladkému. Jenže ty krásné 
dortíky na oslavě – kdo by odolal? Paní učitelka vám dá domácí úkol, ale když venku je tak hezky, 
konečně nasněžilo, kamarád Ruda volá, ať jdu ven… Pro co se rozhodnu? Co je pro mě opravdu 
dobré? Proč je dobré nejdříve napsat domácí úkol a potom si jít hrát? Asi každý z nás se někdy setkal 
s pokušením. Ježíš se na poušti setkal s Pokušitelem, se zlým duchem, který si myslel, že Ježíš 
zapomene na svého nebeského Otce, jako to kdysi udělali Adam s Evou nebo Kain, ale také Abrahám, 
lidé, které vedl Mojžíš, král David (uvádíme příklady, které děti mohou znát).  Ježíš je však jiný, než 
byli všichni jeho předchůdci. On byl vždy věrný svému Otci a nikdy se nedopustil hříchu. A proto se na 
něj také můžeme spolehnout a prosit ho o sílu, abychom měli pevnou víru a žili vždy v jednotě a lásce 
s Bohem a druhými lidmi. 

9 – 14 let 

V 1. čtení slyšíme, jakou smlouvu Bůh uzavřel s lidmi: Bůh je člověku blízko, Bůh dává člověku 
znamení, Bůh člověka zachránil. Když mluvíme o potopě, co je jejím hlavním „symbolem“? V tomto 
příběhu je to voda, která dokáže zničit zlo, ale také dát nový život. Proto je voda také znamením 
Ducha Svatého, který nás ve křtu uvedl do nového života s Bohem. Duch Svatý je od té doby stále 
s námi; pomáhá nám bránit se pokušením ke zlému, pomáhá nám zůstat ve společenství s Bohem. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: světle žluté papíry A4, pastelky 

Na základě zamyšlení (viz výše) budeme malovat situace, kdy „spolu žijeme v pokoji“; pomáháme si, 
děláme si vzájemně radost, společně něco tvoříme nebo sportujeme… Zvolená barva papíru nám 
připomene poušť, o které čteme v evangeliu. Poušť nám připomene, že rozhodnout se pro dobrou 
věc, pro společnou dobrou věc, někdy stojí námahu nebo je nutné překonat nějaké pokušení.  

6 – 9 let 

Pomůcky: Hosana modrá 

V duchu dnešního evangelia a následně zamyšlení (viz výše) zazpívejme společně píseň „Svorni jsme“ 
z modré Hosany, č. 247. Při první sloce můžeme stát v kruhu a držet se za ruce, při druhé sloce 
můžeme po dvojicích vyjít a zůstat na nějakém místě, při třetí sloce můžeme pozvednout dlaně 
jakoby v modlitbě k Bohu. 

9 – 14 let 

Pomůcky: velký formát papíru, voskovky různých barev, vodové barvy, štětce, kelímky na vodu 

Jako symbol – obraz obrácení se k Bohu ztvárníme duhu. Každý si vezme jednu voskovku, namaluje 
kus oblouku, další na něj naváže a pokračujeme, až vytvoříme krásnou barevnou duhu. Duhu pak 
můžeme přetřít modrými odstíny vodových barev. 

Obrázek 

Poušť 


