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26.04.2015	–	4.	neděle	velikonočnı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Sk 4,8-12       -       Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29       -       1 Jan 3,1-2       -       Jan 10,11-18 

Text evangelia pro děti 

Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není 
pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje 
a rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a 
moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, 
které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno 
stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo 
mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho přijmout. 
Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 

Slova k vysvětlení 

Pastýř: člověk, který se stará o ovečky 

Mzda: odměna za práci  

Ovčinec: příbytek pro ovce 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Ježíš o sobě říká, že je dobrý pastýř. Jaký je jeho vztah k ovcím? Dobře je zná, 
je ochotný zcela se pro ovce nasadit, darovat za ně život. Vztah pastýře k ovečkám je vyjádřený 
slovem ´znát´ - v Písmu je to vyjádření hlubokého poznání, které vede k důvěrnému vztahu a 
společenství. Ježíšovo jednání - jeho pastýřská láskyplná péče - vychází z jeho vztahu k Bohu. Bůh 
může život, který dává, vzít opět nazpět. On není omezen žádnou mocí, ani mocí smrti. 

Poselství textu o spáse: Izraelité věděli, že za všechno, co mají, vděčí Bohu. Proto ho ve svých 
modlitbách nazývali pastýřem. Ježíš, Boží Syn, sám sebe nazval dobrým pastýřem. Tato slova jsou 
naplněním starozákonních příslibů Boha, jediného pastýře Izraele (srv. Ž 23, Izaiáš, Jeremiáš, 
Ezechiel), který do svého stáda shromáždí nejen Izrael, ale celé lidstvo (v. 16). 

Souvislost s liturgií: V 1. eucharistické modlitbě pro mše s dětmi kněz s rozpjatýma rukama říká: 
„Otče, ty stále o nás víš a nikdy nás neopouštíš. Poslal jsi nám Spasitele, svého Syna Ježíše. Žil mezi 
námi a byl dobrý ke všem: uzdravoval nemocné, odpouštěl hříšníkům, bral děti do náruče a žehnal 
jim, byl přítelem všech nešťastných a slabých, dal za nás svůj život. A tak jsme, Otče, poznali, jak velká 
je tvá láska ke všem lidem...“ Tato slova nám nápadně mohou připomínat starost pastýře o své 
ovečky a jeho vztah k nim. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Známe „jeho“ hlas? Rozeznáme pastýřův hlas 
mezi jinými hlasy, které si říkají o naši pozornost? Rodiče potřebují pomoct, aby mohla být odpoledne 
společná zábava a volno – slyšíme je a jdeme ochotně přiložit ruku k dílu? Pan farář opakovaně 
v ohláškách hledá nové posily pro úklid kostela – slyšíme ho a zkusíme nějak pomoct?... Každý den 
máme mnoho nabídek – slyšíme jakoby mnoho hlasů, které nám nabízejí, co bychom mohli všechno 
dělat nebo nedělat. Snažíme se rozeznat, co po nás chce Ježíš? 

3 – 6 let 

Mnoho lidí, když viděli, jak Ježíš učí, jak se k druhým chová, ptali se: „Kdo to je?“ Ježíš jim většinou 
odpovídal v obrazech, v podobenstvích. Dnes v evangeliu slyšíme, jak o sobě říká, že je dobrý pastýř. 
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Už jste někdy viděli pastýře? Takový člověk se stará o ovečky, pečuje o ně, vodí je na pastvu, dává jim 
pít, chrání je... Ježíš je dobrý pastýř. Kdo jsou ovečky? 

6 – 9 let 

V evangeliu jsme slyšeli, jak Ježíš sebe nazývá dobrým pastýřem. Povím vám jeden příběh: “Jeden 
pastýř pečoval o svoje ovečky. Staral se o ně dobře. Ale jen uviděl někde nějaké cizí, nové, zatoulané 
ovečky, přivedl je do jeskyně a staral se o ně ještě lépe, než o ty svoje. Tak to bylo den co den. 
Jednoho dne také pastýř přivedl ztracenou ovečku, dal jí napít, obvázal jí rány a k jídlu jí připravil 
výjimečné lahůdky, které jeho vlastní ovečky nikdy nedostaly. Tato nová ovečka se opatrně rozhlédla 
kolem sebe a řekla si: Tady já nemůžu zůstat, tady mně není dobře. Co když přijde zítra jiná, nová 
ovečka? Pastýř mě nechá být a bude mít oči jen pro tu novou ovci.“ Co říká Ježíš o sobě jako o 
pastýři? On zná všechny svoje ovečky. Za všechny lidi dal svůj život. Ježíš říká: „Bude jedno stádce a 
jeden pastýř.“ Ježíš nikoho neupřednostňuje. Záleží mu na všech lidech stejně. 

Pozn. Příběh je volně převyprávěný podle jedné z Ezopových bajek. 

9 – 14 let 

Dnešní text 1. čtení navazuje na událost, kdy Ježíšovi učedníci Petr a Jan uzdravili chromého 
v chrámě. To vzbudilo takovou pozornost, že byli oba zatčeni. Slyšíme, jak nyní musejí svůj skutek 
obhájit. Dnes nehlásají (Sk 3), ale obhajují (Sk 4) svoji víru v Ježíše. V čem spočívá jejich obhajoba? 
Naplněni Duchem citují Písmo: „On je ten ´kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal 
kvádr nárožní.´ ...“ On je ten pastýř, který za ovce dává svůj život, aby mohl dát nový život všem, kteří 
v něj věří.  

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: bílé papíry, nůžky, voskovky, lepidlo, špejle, hnědý provázek, děrovačka 

Z bílého papíru vystřihneme šablonu ve tvaru oválu (tělo ovečky) a šablonu ve tvaru hlavičky s ušima. 
Tělo ovečky nejdříve pokreslíme barevnými „spirálkami“ (vlna ovečky) a poté je poskládáme jako 
harmoniku.  Poskládané tělíčko uprostřed proděravíme jednou dírkou, prostrčíme jí špejli a tělíčko 
rozložíme. Na hlavičku dokreslíme oči a pusu a přilepíme ji k tělíčku. Nakonec na špejli na dvou 
místech zauzlujeme dva provázky jako nožičky. 

6 – 9 let 

Pomůcky: Hosana zelená, papír většího formátu, zelené vodovky, štětce a kelímky na vodu, tvrdý 
papír, nůžky, šablona ve tvaru mraku, černý fix 

Nejdřív z tvrdého papíru každé dítě vystřihne tělo ovečky (můžeme si pomoct šablonou ve tvaru 
mraku). Potom děti své ovečky poskládají různě na velký papír, přidrží a okolí zamalují zelenou 
barvou. Každé dítě namíchá jinou zelenou, což vůbec nevadí – pastva je různá. Než nám barvy 
zaschnou, zazpíváme si písničku č. 65 ze zelené Hosany. S dětmi si vysvětlíme, co znamená, když Boha 
„velebíme“ a znovu připomeneme, co znamená slovo „spása“. Nakonec ovečkám černým fixem 
jednoduše domalujeme nožičky (dvě a dvě čárky ve tvaru obráceného písmene „V“) a hlavičky (malé 
oválky s očičkem). 

9 – 14 let 

Pomůcky: bible, papíry, tužky 

Ježíš vyjadřuje svůj vztah k lidem různými obrazy. Zkuste společně některé najít. Dnes je to „dobrý 
pastýř“, jindy „vinný kmen“ nebo „pramen živé vody“… ve Starém Zákoně (v dnešním žalmu i 
v odkazu dnešního 1. čtení) „kámen nárožní“ apod. Zkuste najít tyto obrazy v Bibli a zapište si na ně 
biblické odkazy. Potom v kruhu jmenujte, co jste našli: voda, světlo, cesta, chléb… apod. Mají tyto 
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věci něco společné? Zkusíme společně přijít na to, že Ježíš je vším, co lidé potřebují k životu (srv. Sk 
4.12 – viz dnešní 1. čtení). 

Obrázek 

Dobrý pastýř 

 


