
10.05.2015 – 6. neděle velikonoční – cyklus B 

Čtení 
Sk 10,25-26.34-35.44-48       -       Žl 98,1.2-3ab.3cd-4       -       1 Jan 4,7-10       -       Jan 15,9-17 

Text evangelia pro děti 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 

Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a 

zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost 

naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než 

ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás 

nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 

jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a 

určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá 

všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem." 

Slova k vysvětlení 
Učedník: člověk, který se učí od svého mistra, učitele 

Služebník: člověk, který slouží svému pánovi a stará se o jeho domácnost zdarma nebo za 

domluvenou minimální odměnu 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš svým učedníkům sděluje všechno, co slyšel od svého Otce (v. 15). Uvádí 

je do poznání, které pochází od Otce a týká se Syna. Ježíšovo jednání má svůj původ v Otci. Tak, jako 

Otec miloval Syna, tak on, Ježíš, miluje své učedníky, které nazval přáteli. Když toto Ježíšovi učedníci 

s vírou přijmou a budou-li zachovávat „přikázání lásky“, budou následovat Ježíšův příklad a vytvářet 

tak s ním a s ostatními společenství. Ježíš pak skrze ně může působit a oni tak přináší dobro lidem 

kolem sebe. Tak jako v Ježíšově lásce je přítomná láska Otce, tak má být v lásce učedníků přítomna 

Ježíšova láska. Takové jednání s sebou přináší trvalý užitek. 

Poselství textu o spáse: Ježíš mluví o Otcově lásce k Synovi a dává tak učedníkům poznat Boží lásku 

k lidem. Ježíšův život je vztahem k Otci. Ježíš svoji lásku dovedl až na vrchol, když za nás – za své 

učedníky, za své přátele – zemřel na kříži. Z Otcovy lásky vstal třetí den z mrtvých. A v jeho vzkříšení 

jsme také my vzkříšeni. 

Souvislost s liturgií: Slova preface, kterou se modlí kněz před zpěvem „Svatý, svatý, svatý...“, vystihují 

vrchol lásky Boha ke každému člověku: „Jeho smrtí je naše smrt přemožena, v jeho vzkříšení je 

všechen život vzkříšen. V něm nám vyšlo Slunce, které osvěcuje všechno...“ Všimněme si, jak tato 

slova představují vztah Boha a člověka (v jeho vzkříšení, v něm apod.) a podtrhují slova v dnešním 

evangeliu: „Zůstaňte v mé lásce.“ (v. 9 – 10). 



Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Ježíšovi učedníci udělali vlastní zkušenost 

s Ježíšovou láskou. A Ježíš je vyzývá, aby ji předávali dále. Ježíšova láska má být patrná z toho, jak se 

my jako učedníci k sobě navzájem chováme, jak se navzájem o sebe staráme, navzájem si 
pomáháme a jak si navzájem projevujeme úctu. Jestli toto přijmeme do svého života, zůstaneme 
v živém společenství s Ježíšem, takže on bude skrze nás působit a náš život bude „přinášet užitek a 
ten užitek bude trvalý“ (srv. v. 16). 

3 – 6 let 
Ježíš svým učedníkům říká, že je má rád, a aby se také oni měli rádi. Doslova říká, aby se milovali. Co 

znamená „milovat“ někoho? Dělat mu milé věci… Kdo tě má rád? Maminka, tatínek… Bůh nás měl 

rád ještě dřív, než se maminka a tatínek narodili. Má nás tolik rád, že poslal svého syna Ježíše na 

tento svět. On nám ukázal, jak mít rád druhé lidi. Vzpomeneš si třeba na to, kdy Ježíš mluví o tom, jak 

má rád děti? … Z lásky k nám zemřel na kříži. Bůh ho však třetí den vzkřísil a my se můžeme těšit na 

to, že taky nezemřeme, ale vstaneme a budeme žít spolu s Ježíšem a ostatními lidmi v radosti a lásce. 

6 – 9 let 
Máte rádi pohádky? Jistě znáte nějakou, ve které se mluví o pánovi (paní) a služebníkovi (služce). 

Vzpomínáte, jak se macecha chovala ke služce Popelce? Ježíš dnes svým učedníkům říká, že i když je 

jejich Pán, oni nejsou jeho služebníci. Oni jsou jeho přátelé. Ježíš se k nim také tak chová a učí je, aby 

se k sobě a k druhým chovali také tak. Co jim říká? Mějte se rádi… jako já mám rád vás (srv. v. 12). 

Nedávno jsme při bohoslužbě Zeleného čtvrtku zpívali antifonu: „Kde je opravdová láska, tam 

přebývá Bůh. - Spojila nás v jedno láska Krista Pána. Jásejme a hledejme jen v něm svou radost!“ 

Podle toho všichni poznají, že jsme Ježíšovými učedníky. Je v nás radost, že můžeme být Ježíšovými 
přáteli? 

9 – 14 let 
Jistě znáte „Desatero“, v němž se zamýšlíme nad naším vztahem k Bohu a k lidem. Ježíš v dnešním 

evangeliu přichází s jediným přikázáním lásky: „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ (v. 12) 

Bude někdo mluvit proti druhému, když ho bude mít rád? Vezmeš druhému jeho majetek, budeš 

někomu křivdit, když ho budeš mít rád? … V 1. čtení slyšíme, jak Petr pokorně říká: „Jsem jen člověk.“ 

A dále: „Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je 

správné.“ Když se vrátíme k evangeliu a Ježíšově výzvě: „Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje 

přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho 

lásce...“ (v. 9 – 10), pochopíme, co je opravdu správné. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: tvrdé papíry, nůžky, pastelky, krepový papír, lepidlo 

Z tvrdého papíru vystřihneme srdce. Děti na připravené srdíčko namalují toho, koho mají rádi a toho, 

kdo má rád je (může to být vždy více postav). Nezapomeneme namalovat sami sebe. Nakonec srdíčka 

dozdobíme: po obvodu srdce lepíme zmačkané kousky červeného (nebo podle oblíbené barvy) 

krepového papíru. Děti přinesou srdce v obětním průvodu a ministranti je mohou před obětním 

stolem srovnat do tvaru kříže, tj. zůstáváme v Ježíšově lásce. 



6 – 9 let 
Pomůcky: text antifony (viz zamyšlení), papír (větší formát), pastelky, papírové proužky, lepidlo 

Nejdříve s dětmi zazpíváme známou antifonu „Kde je opravdová láska…“ (viz zamyšlení) a zpěv 

několikrát zopakujeme. Pak se v kroužku ptáme, jak nás – naše společenství, naši farnost – „spojuje 

v jedno láska Krista“? Výsledky našich úvah, náměty a cíle napíšeme na proužky papíru. Na velký 

papír předkreslíme kruh a po jeho obvodu k sobě lepíme popsané proužky papíru. S dětmi se 

podíváme na to, co jsme vytvořili a zkusíme vybrat jeden konkrétní námět a domluvit se na jeho 

realizaci ve farnosti (např. Poprosíme rodiče o pomoc a na slavnost Seslání Ducha Svatého pro 

všechny farníky připravíme koláče. Můžeme pracovat společně v rodinách nebo na faře. Do každého 

koláčku zapíchneme párátko, na které připevníme srdíčko s nápisem „Kde je opravdová láska, tam 

přebývá Bůh“.) 

9 – 14 let 
Pomůcky: kříž z větviček spojený uprostřed provázkem, proužky papíru, psací potřeby 

Ve vstupní modlitbě kněz říká: „Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, 

aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě.“ V reflexi na 

zamyšlení (viz výše) zkusme tato slova vstupní modlitby dále konkretizovat: „Všemohoucí Bože, dej… 

aby se naše spojení… trvale projevovalo… KDYŽ – a zde každé dítě podle povahy, citlivosti a dispozic 

doplní další slova. Tuto krátkou modlitbu můžeme psát na proužky papíru a omotat jimi kříž (viz 

pomůcky) na znamení toho, že zůstáváme v Ježíšově lásce. 

Obrázek 
Milujte se navzájem 


