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19.04.2015	–	3.	neděle	velikonočnı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Sk 3,13-15.17-19       -       Žl 4,2.4.7.9       -       1 Jan 2,1-5a       -       Lk 24,35-48 

Text evangelia pro děti 

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o 
tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Zděsili se a ve strachu se domnívali, 
že vidí ducha. Řekl jim: "Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se 
na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá 
maso a kosti, jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však 
tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: "Máte tady něco k jídlu?" Podali 
mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: "To je smysl mých slov, která jsem k 
vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově 
Zákoně, v Prorocích i v Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: "Tak je psáno: 
Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno obrácení, aby všem 
národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky." 

Slova k vysvětlení 

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

Duch: bytost bez hmatatelného těla 

Zákon, Proroci a Žalmy: Písmo svaté 

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

nádherný chrám 

Svědci: lidé, kteří viděli, co se stalo, byli události přítomní 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: První slova, která Ježíš vyslovuje při setkání se svými učedníky, jsou přání 
pokoje (Lk 24,36). Pokoj přirozeně přichází s osobou Ježíše. Učedníci jsou vystrašení. Ježíš ukřižovaný 
je zde mezi námi? Dotýkáme se ho a jí s námi. Ježíš jim dává pokoj, ujišťuje je, že není důvod se bát a 
pochybovat (oni nevěděli, že byl vzkříšen). Učedníci prožívají ohromnou radost, ale stále ještě 
nemohou plně uvěřit. A tak jim Ježíš odhaluje smysl slov proroků, kteří připravovali lidi na 
(velikonoční) událost, ve které Boží Syn přemůže všechny důsledky hříchu, tedy i smrt, a daruje nám 
věčný život s Bohem. A učedníci porozuměli. Na to je Ježíš vyzývá, aby byli svědky těchto událostí a 
svědčili slovem i svým životem, aby se lidé obrátili k Bohu. 

Poselství textu o spáse: Skutečnost, že Bůh vzkřísil Ježíše, neznamená, že se Ježíš vrátil ze smrti do 
pozemského života, a že znovu půjde vstříc smrti. Ježíši, který zemřel za záchranu každého člověka 
pro život s Bohem, Bůh daroval věčný život. A spolu s ním i každému člověku.  Ježíš dává svým 
učedníkům opravdový pokoj, pramenící z radostné jistoty, že důsledky hříchu byly přemoženy a cesta 
k daru nového života je pro každého otevřena. 

Souvislost s liturgií: Ježíšův pozdrav „pokoj vám“ známe také my. Při každé mši svaté stejná slova 
říkáme lidem, kteří stojí kolem nás. Co tím konáme? Předáváme jim Kristův pokoj, který nám Ježíš 
daroval skrze Ducha Svatého. Je znamením, že patříme do jedné Boží rodiny, že nejsme nepřáteli, ale 
učíme se odpouštět si. Učedníci přijali Krista a od té chvíle byl On s nimi – a je s námi - přítomný skrze 
Ducha Svatého, Ducha Pokoje. Gestem podání ruky při „pozdravení pokoje“ svědčíme o tom, komu 
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věříme a komu patříme, koho napodobujeme, a zároveň se učíme spolupracovat na jeho díle šířením 
pokoje. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Pokoj je Ježíšovým darem. Jaký je tento pokoj? 
Ježíš svým učedníkům nedává záruku, že budou mít do konce život „pokoj“ – klid, že budou žít bez 
těžkostí, že budou bez starostí. On, Ježíš, nebyl uchráněný utrpení a těžkostí. Ale ten, který trpěl a byl 
ukřižovaný, je teď vzkříšený! Ježíš, který zemřel, stojí před učedníky jako vítěz nad smrtí! Ježíšův dar 
pokoje není darem nerušeného života, ale je darem jistoty života s Bohem. O takovém životě 
můžeme svědčit druhým lidem: to, jak mluvíme, co děláme, je svědectvím o tom, komu jsme uvěřili. 

3 – 6 let 

Svědek – co je to za člověka? Přihlaste se, kdo jste tady na katechezi byli minulou neděli. Vzpomínáte 
si, co jsme dělali? Můžete o tom povědět ostatním… Teď právě svědčíte, jste svědky události, kterou 
jsme před týdnem prožívali. Když máte rádi maminku, a chcete o tom svědčit, jak to uděláte? Jak se o 
tom druzí lidé dozvědí? Ano, děláte mamince radost, pomáháte jí, jste s ní rádi… Podobně na nás 
bude vidět, že jsme svědky Ježíše, který nás má tolik rád. Víte, jak na to? 

6 – 9 let 

Když si na internetu přečteme, že na ostrov svaté Heleny před dvěma dny připlula největší výletní loď 
na světě… nejspíš této zprávě docela prostě věříme, i když jsme na tom ostrově nikdy nebyli a tak 
velikou loď také neviděli. Od koho víme, co se děje třeba na druhém konci světa? Například od 
novinářů, kteří bývají svědky mnoha událostí a pak o nich napíší, aby se lidé na celém světě o té které 
události dozvěděli. O Ježíši – o jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání – také svědčili i psali někteří lidé. 
Byli to Ježíšovi učedníci, kteří byli svědky těchto událostí a chtěli o Ježíši dát vědět všem lidem (srv. v. 
48). Jakým způsobem můžeme o Ježíši svědčit my tady a teď? 

9 – 14 let 

V prvním čtení slyšíme Petra, jak promlouvá k lidem. Oslovuje své posluchače, když připomíná 
velikonoční události a zároveň v nich naplnění toho, co ohlašoval Bůh ústy proroků. Vyzývá – v duchu 
Ježíšových slov – k obrácení a k zásadnímu rozhodnutí pro Boha. V Petrově hlásání vidíme, že víra 
v Boha a naše skutky jsou zajedno. Tak se také my můžeme stát svědky a hlasateli skutečnosti spásy. 
Evangelista Lukáš nám zapsal, jak Ježíš svým učedníkům vykládal smysl svých slov, svého života a 
velikonočních událostí. My dnes před evangeliem zpíváme: „Aleluja. Ježíši, odhal nám smysl Písma, 

učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš.“ Obracíme se k Ježíši jako jeho učedníci, kteří v něj 
věříme a chceme se stát živými, tj. opravdovými svědky této víry? 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: látkový (papírový) sáček a v něm několik drobných předmětů 

Děti se postaví do kruhu a my s nimi. V rukou držíme látkový (papírový) sáček a pozveme k sobě 
jednoho dobrovolníka. On ze sáčku vyndá jednu věc (autíčko) a ukáže ho ostatním. Co je to? Děti 
odpovídají. Pozveme druhého dobrovolníka, ten také vloží ruku do sáčku, vybere si jednu věc, ale 
pouze si ji osahá, až pozná, co to je – ale věc nevyndává. Podá ostatním pouze „svědectví“ o tom, co 
v sáčku je. 

6 – 9 let 

Pomůcky: list papíru a na něm zpráva (část dnešního evangelia, více viz níže) – list může mít patinu, 
může být ohořelý, zpráva na něm napsaná ozdobným perem, ale hůlkovým písmem a čitelně apod., 
tužka a čistý list papíru, stolek nebo židle 

Děti budou mít za úkol přinést důležitou zprávu dalším lidem. Pokud nám to podmínky dovolí, 
umístíme stolek (židli) cca 15 m od skupiny dětí. Na stolek (židli) položíme list papíru s důležitou 
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zprávou (viz pomůcky). Děti po jednom vybíhají ke zprávě, mají za úkol si zapamatovat určitý úsek 
zprávy, jak toho jsou schopny, doběhnout zpět ke skupince dětí a tam mlčky přepsat to, co si 
zapamatovaly. Vždy, když dítě doběhne, děti počkají na jeho zápis a potom teprve – podle posledního 
zachyceného slova – vybíhá další dítě a přinese další úsek zprávy a opět zapíše. Takto se děti střídají, 
až přinesou celou zprávu k sobě na papír. Na závěr si zprávu přečteme a porovnáme s originálem. 
Pozn. Tato aktivita není soutěží, ale jde nám o věrné zachycení důležitého poselství dětmi. Také proto 
jako nejvhodnější text volíme část z dnešního evangelia. Text by neměl být dlouhý a složitý, 
přiměřený věku dětí. 

9 – 14 let 

Pomůcky: Hosana modrá 

Radost, pokoj, láska… ještě mnohem více projevuje (a daruje) Ježíš svým učedníkům. S dětmi 
zazpívejme písničku „Můžeš mít radost“ (č. 148). Zvláště v poslední sloce slyšíme výzvu: „… nádherný 
život dal nám Ježíš, půjdeme s ním.“ Závěrečnou větu písničky můžeme aktivně převést do těchto 
našich dnů. Ve velikonočním období se mnoho farností přidává k akci Misijní koláč. Zkusme děti 
aktivně zapojit do přípravy takové (podobné) akce. 

Obrázek 

Odhaloval jim smysl Písma… a oni jsou toho svědky 

 


