
17.05.2015 – 7. neděle velikonoční – cyklus B 

Čtení 
Sk 1,15-17.20-26       -       Žl 103,1-2.11-12.19-20ab       -       1 Jan 4,11-16       -       Jan 7,11b-19 

Text evangelia pro děti 
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: "Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli 

jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil 

jsem je, a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k 

tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k 

nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze 

světa, ale abys je ochránil od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; 

tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, 

aby i oni byli posvěceni v pravdě." 

Slova k vysvětlení 
Záhuba: smrt 

Písmo: Písmo Svaté 

Posvětit: vybrat pro život s Bohem, vymanit z hříchu 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš nechává své učedníky ve světě a prosí svého Otce, aby je posvětil, 

ochránil od zla a pomáhal jim být v jednotě. Ježíšova modlitba k Otci je zároveň přípravou učedníků 

ke zvládnutí toho, co nastane po jeho smrti a vzkříšení. V modlitbě Ježíš vyjadřuje svoji nesmírnou 

lásku a starostlivou péči o své učedníky. V Ježíšově modlitbě vidíme, jak mu na člověku záleží, že jeho 

nejvnitřnější touhou je, aby učedníci zůstali na správné cestě, aby zůstali ve spojení s Ježíšem i 

vzájemně, a dospěli do společenství s Bohem. Ježíšova modlitba k Otci je zároveň prosbou, kterou 

vyjadřuje své vroucí přání. 

Poselství textu o spáse: Ježíšovo působení vychází od Otce a vede k němu. Otec dal Ježíšovi moc, aby 

lidem daroval – skrze svoji smrt a vzkříšení - věčný život a přivedl je k Otci. Bůh, který je svatý, 

všemohoucí, stvořitel nebe i země, tento Bůh je Otcem. V jeho jménu jsme ve víře spojeni. V jeho 

jménu jsme posláni do světa, jako Ježíš byl poslaný do světa. 

Souvislost s liturgií: Ježíšova modlitba „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu...“ nám připomíná 

modlitbu, kterou se modlíme (nejen) při každé mši svaté: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se 

jméno tvé...“ Jestliže prosíme, aby bylo Boží jméno posvěceno, pak zároveň naplňujeme Ježíšovu 

prosbu: Bůh je oslaven, když my žijeme v jeho jménu v jednotě. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Ježíšově prosbě k Otci, aby nás zachoval ve svém 

jménu, abychom žili v jednotě, dobře porozumíme, když se podíváme na náš život a lidi, se kterými 



jsme zajedno. Každý člověk touží po štěstí. Kde ho najdeme? Když budeme rozhádaní? Když budeme 

prosazovat své názory bez naslouchání druhému? ... Lidé přirozeně touží žít v jednotě s druhými. 

Když tato naše touha není naplněná, můžeme se stát uzavřeným, podrážděným člověkem. Jak je to u 

nás v rodině? Jak je to v naší farnosti? Jaké vztahy máme s kamarády/s kamarádkami? ... Ježíš 

v evangeliu prosil svého Otce za nás. Věděl, že se ve světě budeme setkávat s různými lidmi. Ježíš 

svého Otce prosil, abychom měli dost síly, touhy a odhodlání, abychom Boha měli rádi a k Bohu se 

obraceli. 

3 – 6 let 
V evangeliu jsme slyšeli, jak se Ježíš modlí ke svému Otci. Co je modlitba? Jak se modlíme? Někdo se 

modlí tak, jak ho to naučila maminka, někdo se k Ježíši obrací v modlitbě, kterou se naučil v kostele 

nebo v hodinách náboženství, jiný Ježíši svěřuje, co ho trápí a prosí o pomoc, jindy Ježíši s radostí 

sděluje, co pěkného prožil. Modlitba je náš rozhovor s Bohem. Všechno – chvála, děkování, prosby – 

do ní patří. Jeden pán, anglický spisovatel, jmenoval se David Torkington, řekl: „Modli se tak, jak 

umíš. Ne tak, jak neumíš.“ Ježíš prosil svého Otce, aby nás zachoval v jednotě. Naše modlitba nás 

spojuje s Bohem i s lidmi kolem nás. 

6 – 9 let 
Rádi hrajete fotbal nebo vybíjenou? Už jste si takovou hru někdy vyzkoušeli? Obě hry můžeme hrát, 

když se nás sejde víc, abychom dali dohromady dvě družstva. Představme si družstvo, kde mají 

skvělého útočníka, který ale nikomu nepřihrává. V dalším družstvu se sešli dva kamarádi, a když se 

dostanou k míči, přihrávají si jen mezi sebou. V posledním družstvu jsou takoví kluci a holky, kde 

spolupracují a přihrají tomu, kdo má největší šanci právě dát gól nebo vybít soupeře. Kdo má šanci 

zvítězit? To poslední družstvo. Spojuje je jeden cíl a všichni pro to dělají to nejlepší. My můžeme 

patřit také k nějakému družstvu a můžeme se snažit vyhrát. Ale také patříme k Ježíši. A on nám to 

největší vítězství už zajistil, když zemřel a vstal z mrtvých, abychom spolu s ním měli věčný život 

v radosti. Nad kým Ježíš zvítězil? Kdo je naším „soupeřem“, který nás chce připravit o podíl na 

Ježíšově vítězství? 

9 – 14 let 
V 1. čtení slyšíme, jak společenství Ježíšových učedníků volí nového apoštola. Nejdříve se Petr 

odvolává na slova Písma (v. 22), pak vyslovuje požadavek „aby úřad dostal ten, který s Ježíšem chodil 

celou dobu a mohl pravdivě a přesvědčivě svědčit“, nakonec vedeni modlitbou (v. 24) nechají 

promluvit Boha – skrze los. Matěj se tedy stal „jedním z nich“, svědkem Ježíšova zmrtvýchvstání, 

člověkem, který je poslaný do světa v Ježíšově jménu. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: Hosana modrá 

Děti rozdělíme na dvě skupiny. Použijeme k tomu nějakou vhodnou metodu, např. v košíku 

nabídneme dva druhy obrázků (křížek a hvězdička), děti si obrázek rozbalí a podle něj se najdou ti, 

kteří patří k sobě. Pokud máme možnost, na chvíli obě skupiny oddělíme i prostorově. S první 

skupinou si zazpíváme písničku „Spoj nás v jedno, Pane“ (č. 239). S druhou skupinou si zazpíváme 



písničku „Láska Kristova“ (č. 116) a s dětmi na slova „nádherná“ ukazujeme rukama veliký kruh, na 

slova „vysoká“ zvedneme ruce vysoko apod. Potom se obě skupiny sejdou. Ti první zazpívají „Spoj nás 

v jedno, Pane“, ti druzí zazpívají „Láska Kristova“. Společně ukazujeme (nádherná, vysoká, hluboká, 

široká). Takto se třikrát vystřídáme. Přestože každá skupina zpívá jinou písničku, spojuje nás to, že 

chválíme Boha a jeho lásku k nám. 

6 – 9 let 
Pomůcky: ozdobný papír a na něm text vstupní modlitby (viz níže), špejle se seříznutým jedním 

koncem, papírové čtverečky, tužky, polystyrenový terč (nepíšeme na něj žádné body ani číslice) 

K aktivitě budeme děti motivovat skrze vstupní modlitbu ze mše svaté: Na začátku mše svaté se kněz 

spolu s námi modlil: „Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá; 

hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.“ Doprostřed kruhu položíme text 

modlitby napsaný na ozdobném papíru. A ptáme se: Kde hledáme „tvář Boha? Zamýšleli jsme se nad 

tím, že v modlitbě Boha nalézáme… Každé dítě dostane špejli. K dispozici dáme čtverečky papíru (v 

košíku) a tužky. Znovu se ptáme: Ke komu se obracíme se svojí modlitbou? Na koho přitom myslíme? 

– Děti krátce odpovídají na připravené lístečky (např. prosím za uzdravení dědečka, děkuji za 

maminku a tátu, prosím Ježíše za to, abychom jeli společně v létě k moři…). Děti odpovídají 

spontánně, bez korigování katechety. Mezitím ozdobný text připevníme k terči. Popsané čtverečky 

papíru napíchají na svoji špejli a připíchnou do připraveného terče. Kruh, který označuje terč, naše 

modlitby spojuje v jedno. Všechny Bůh slyší. 

9 – 14 let 
Pomůcky: několik zrcátek, barevné papírové lístky (více viz níže), tvrdý papír, lepidlo 

Nejdříve připravíme papírové lístky: Na barevné papírové lístky z jedné strany napíšeme slova z části 

Ježíšovy modlitby v dnešním evangeliu: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, aby byli jedno jako 

my.“ (např. jeden lístek, jedno slovo). Z druhé strany napíšeme pojmy, které mohou pomoci 

k jednotě společenství: „radostný člověk“, „člověk, který má v sobě pokoj“, „pravdomluvný člověk“, 

„člověk laskavý“ apod. Každé dítě si z košíku vezme jeden barevný lístek. Přečte si „pojem“ a zkusí 

takového člověka ve výrazu napodobit do zrcátka, což v duchu může provázet otázka: Jak se ve mně 

odráží jednota s Bohem a s druhými? … Potom se shromáždíme v kruhu a děti nahlas přečtou „slovo“, 

které mají na druhé straně lístečku. Připomíná vám něco? Text z dnešního evangelia? Zkusíme ho 

správně poskládat a přilepíme na tvrdý papír. 

Obrázek 
Aby byli jedno 


