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08.03.2015	–	3.	neděle	postnı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Ex 20,1-17       -       Žl 19,8.9.10.11       -       1 Kor 1,22-25       -       Jan 2,13-25 

Text evangelia pro děti 

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače 
býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z 
chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů 
řekl: "Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!" Jeho učedníci si vzpomněli, že je 
psáno: 'Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: "Jakým znamením nám dokážeš, že 
tohle smíš dělat?" Ježíš jim odpověděl: "Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím." Tu 
židé řekli: "Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?" On 
však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím 
chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, 
mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, 
protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v 
člověku. 

Poznámka: V textu evangelia se s dětmi zaměříme na podstatné části, zde označené modře. 

Slova k vysvětlení 

Židovské velikonoce: slavnost největšího svátku Izraele (Pascha). K jejímu slavení se židé shromažďují 
do Jeruzaléma. Přitom si připomínají své vysvobození z egyptského otroctví a vyjadřuje svůj dík Bohu, 
který z něj učinil svůj vlastní lid. 

Jeruzalém: v minulosti hlavní město izraelského království, kde král Šalomoun zbudoval k Boží poctě 
nádherný chrám 

Židé: příslušníci izraelského národa, kteří věřili jedinému Bohu, Hospodinu 

Směnárník: člověk, který vyměňuje peníze podle potřeby zákazníka 

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

Důtky: předměty k fyzickému trestání  Písmo: Písmo Svaté - Bible 

Horlivost: „zapálení“ pro nějakou věc  Znamení: viditelný čin, kterým se potvrdí řečené slovo 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: V Ježíšově době bylo běžné, že se na nádvoří chrámu shromažďovali prodejci 
býčků, ovcí, holubů – to všechno bylo nutné obstarat pro předepsané oběti Bohu. Také směnárníci 
zde měli své místo – lidé si u nich vyměňovali běžně používané římské peníze za jiné, na kterých nebyl 
obraz císaře jako boha. Ježíš využil této situace, aby ukázal, v čem spočívá pravá oběť Bohu. Tu totiž 
přinese on sám, protože jen Boží Syn to činí z nezištné lásky k Bohu. Přítomní židé však Ježíšovu 
jednání nerozuměli, a proto po něm žádali znamení: „Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš 
činit?“ (v. 18) Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ (v. 19) 
Ježíš neměl na mysli chrámovou stavbu z kamene a zlata, tedy to, co je vidět očima. Mluvil o sobě – o 
své smrti na kříži a o svém zmrtvýchvstání třetího dne.  

Poselství textu o spáse: Ježíšova smrt byla pravou obětí Bohu, díky které jsme zachráněni pro věčný 
život ve společenství s Bohem. To si můžeme připomínat každou neděli, radovat se z daru odpuštění 
hříchů a těšit se, že i my budeme jednou vzkříšeni a žít věčně.  
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Souvislost s liturgií: Při každé mši svaté si připomínáme Ježíšovu smrt („zboření chrámu Ježíšova 
těla“) a slavíme jeho vzkříšení („ve třech dnech jeho znovu vystavění“). V předmluvě třetí 
eucharistické modlitby pro mše s dětmi kněz připomíná, že za to budeme Bohu spolu s Ježíšem 
Kristem děkovat: „Ty jsi Bůh živých. Voláš nás k životu a chceš, aby nikdo nezůstal ve smrti. 
Vzkříšením svého Syna jsi smrt přemohl a dal jsi nám naději, že i my z mrtvých vstaneme a budeme 
navždy žít s tebou.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Proč lidé stavěli a staví chrámy, kostely, kaple? 
Vyjadřují tím svůj vztah k Bohu. V chrámu se shromažďujeme k modlitbě chval, díků i proseb. Slavíme 
tam mši svatou, kdy si znovu u oltáře připomínáme Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání (zbořený chrám a 
ve třech dnech znovu vystavěný) jako pravou oběť Bohu. K ní se také v duchu připojujeme. Učíme se 
prosit Boha, abychom přijali jeho plán s námi a uskutečňovali dobro jako Ježíš. 

3 – 6 let 

Pojďme se rozhlédnout po našem kostele. Co vidíme? Ano, obrazy, kříž, zpovědnice, oltář, andělé… 
Ježíš, když mluví o chrámu, nemá na mysli to, co vidíme očima. Ukazuje nám na něco mnohem 
důležitějšího; na něco, co dává smysl celé této krásné stavbě: tady je místo, kde přebývá Bůh. Tady se 
s námi setkává, sem přicházíme, abychom Boha oslavovali. Při mši svaté si připomínáme, že nás Ježíš 
svojí smrtí a zmrtvýchvstáním zachránil pro život s Bohem. 

6 – 9 let 

Co chtěl Ježíš sdělit židům, když řekl: „Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej zase postavím!“ (v. 19) 
Ježíš v té chvíli nemluvil o chrámě v Jeruzalémě. On mluvil o svém životě a o své smrti: zemřel a vstal 
z mrtvých a to se stalo ve třech dnech. Právě tyto události slavíme v chrámu, na oltáři. Co vidíme na 
každém oltáři? Kříž a svíce. Kříž nám připomíná Ježíše, který pro naši záchranu zemřel na kříži. Světlo 
svící nám připomíná, že Ježíš však třetího dne slavně vstal z mrtvých. 

9 – 14 let 

V 1. čtení slyšíme, jaká přikázání Bůh svému lidu předává. Neslyšíme zde jen výčet povinností. Pokud 
čteme pozorně – jakými slovy začíná Bůh vyhlašovat „desatero“? „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem 
tě vyvedl z egyptské země...“ (v. 2). Přikázání se týkají vztahu k Bohu i vztahů mezi lidmi. „Desatero“ 
nelze rozdělit, platí všechna přikázání stejně. Náš vztah k Bohu se projevuje v chování k druhým 
lidem. Vždyť na jiném místě v evangeliu Ježíš říká: „Cokoliv jste udělali jednomu z mých nejmenších, 
mně jste udělali.“ (srv. Mt 25,40) Proto Ježíš v dnešním evangeliu ukazuje, že s Bohem se můžeme 
setkat nejen na jednom místě (v chrámě). Ten „chrám“ je jeho tělo – skrze setkání s Ježíšem (v 
chrámě, doma, v přírodě) roste náš vztah k Bohu. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: z barevných papírů vystřižené různé malé tvary (trojúhelníky, obdélníky…), papíry A5, 
lepidla, pastelky 

Děti se stávají malými architekty a podle vlastních představ poskládají různé tvary tak, aby „postavili“ 
krásný chrám, kde se budou scházet a ve společenství chválit Boha. Poskládané tvary nalepíme na 
papír a pastelkami můžeme domalovat okolí chrámu (slunce, stromy, sebe, rodinu a kamarády…). 

6 – 9 let 

Pomůcky: tvrdý papír, nůžky, fixy, průhledná lepící páska, děrovačka, provázek 

Z tvrdého papíru vystřihneme obdélníky. Každé dítě dostane jeden obdélník, na něj viditelně napíše 
své jméno a může celkově obdélník ztvárnit jako svoji vizitku (např. ke svému jménu namalovat, co 
mě baví). Z připravených obdélníků slepíme kříž. Tento kříž nám viditelně připomíná, že Ježíš zemřel 
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pro záchranu nás všech. Za pomocí provázku můžeme kříž pověsit na vhodné místo nebo jej můžeme 
přinést v obětním průvodu. 

9 – 14 let 

Pomůcky: Hosana modrá 

Jeruzalémský chrám, podobně jako život každého z nás, je naplněný dobrým i špatným. V písni „Tolik 
planých slov“ (č. 477) vnímáme, že ne každé slovo je pro náš život dobré. Jakému Slovu máme 
naslouchat a učit se z něj? 

Obrázek 

Dům mého Otce 

 


