
24.05.2015 – slavnost Seslání Ducha Svatého – 

cyklus B 

Čtení 
Sk 2,1-11       -       Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34       -       Gal 5,16-25       -       Jan 15,26-27; 16,12-15 

Text evangelia pro děti 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který 

vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od 

začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch 

pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a 

oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má 

Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí." 

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

Svědectví: výpověď o tom, co jsem sám prožil nebo v co jsem uvěřil a považuji to za pravdivé 

Přímluvce: Duch Svatý 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš učedníky uvádí do naděje: i když On odchází, přijde jiný přímluvce – 

Duch Svatý – a bude pokračovat v tom, aby lidem ukázal, kdo je Bůh. Podobně, jako Ježíš učedníkům 

pomáhal poznávat svého Otce, potom, až odejde ke svému Otci, Duch Svatý bude Ježíšovy učedníky 

do této pravdy uvádět. Duch Svatý nepřináší nějaké nové nebo vyšší učení: on ukazuje na Ježíše, jeho 

slova a činy a v nich na poznání Boha. 

Poselství textu o spáse: Po Ježíšově odchodu k Otci byl Ježíšovým učedníkům poslaný Duch Svatý, 

který je neustále uvádí do Boží pravdy, aby Ježíšovi učedníci v plnosti poznávali smysl Kristova života, 

smrti a zmrtvýchvstání. A v Duchu Svatém - v duchu Pravdy - o tomto poznání a víře dále svědčili. 

Úvodní sloka sekvence o Duchu Svatém zřetelně vypovídá: „Svatý Duchu, sestup k nám, dej své 

světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.“ 

Souvislost s liturgií: Při dnešní prefaci – před modlitbou ´Svatý, svatý, svatý…´ se kněz modlí: 

„Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, 

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Neboť tys o letnicích dovršil dílo našeho vykoupení, a těm, 

kteří se v Kristu stali tvými syny, sesíláš svého svatého Ducha. V něm dáváš své církvi život, v něm tě 

lidé nacházejí, v něm tě vyznávají všechny národy a jazyky. A tak se ve světě šíří radost ze vzkříšení, 

a celý vesmír a mocné zástupy andělí zpívají píseň o tvé slávě a bez ustání volají: Svatý... 



Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Ježíš je v našem životě přítomný právě v Duchu 

Svatém. Představme si vítr. Jak se projevuje? Vidíme vítr? Jeho projevy jsou všem jasné: slyšíme, jak 

šustí listí, ohýbají se větve na stromech… Tak si můžeme představit, jak Duch Svatý mezi námi působí. 

Duch Svatý není vidět, ale vidíme, jak se mění děti, ženy a muži, ti, které Duch Svatý proměňuje. Jak 

se projevují lidé, kteří přijmou Ducha Svatého a skrze Ducha Svatého následují Ježíše? 

3 – 6 let 
Slyšeli jste, že dnešní slavnost „Seslání Ducha Svatého“ se na některých místech nazývá slavností růží? 

Proč tomu tak je? Okvětní lístky červených růží nám připomínají lásku, kterou nás Bůh má rád. Při 

dnešní slavnosti si můžeme uvědomit, že všechno, co a koho máme rádi, je darem od Boha. Můžeme 

také my dávat tuto lásku dále? Jak? 

6 – 9 let 
Chodíte rádi na výlety do přírody? Potkali jste někdy po cestě pramen nějaké horské bystřiny, svižně 

tekoucího potůčku? Působení Ducha Svatého si můžeme představit jako čistý pramen, který nikdy 

nevysychá, rozteče se do potoku, všechno uvádí do pohybu. Přiteče-li do studánky, svým pohybem ji 

dokáže pročistit, že je pak průzračná a dokáže druhé osvěžit. Kdo je studánkou, která pak může druhé 

osvěžit a potěšit? Každý člověk, který je plný Boží lásky a rozdává ji dále. 

9 – 14 let 
Dnes končí velikonoční doba. Když se podíváme trochu zpět, zjistíme, že něco málo přes tři měsíce 

jsme „putovali“ k dnešní slavnosti. Slovo „putování“ nám může připomenout, jak Bůh vedl Izrael a 

potom Ježíš své první učedníky… až k dnešnímu dni, aby postupně objevili, kdo je Bůh a jaký dar – 

záchranu člověka – lidem nabízí. Duch Svatý je náš Přímluvce a průvodce na pravé (pravdivé, srv. 

Duch pravdy) cestě k Bohu. V 1. čtení slyšíme, jak Duch sestoupil v podobě ohnivých jazyků a tento 

oheň v apoštolech roznítil oheň, že začali v nových jazycích chválit Boha. Ze strachu se stalo 

svědectví, z mlčení se stalo slovo, začali být horliví. Tak působí Duch, kterého Ježíš poslal učedníkům 

od Otce. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: červené růže, Koinonia zpěvník 

Děti shromáždíme do kruhu. Vezmeme červenou růži a začneme otrhávat okvětní plátky. - Co nám 

připomínají? Boží lásku, vylitou skrze Ducha Svatého, na nás všechny. – Když máme dost lístků, 

odmlčíme se a začneme se s dětmi modlit písní: „Přijď, Duchu Svatý k nám, přijď se svým pokojem...“  

(text a hudba od Petra Pololáníka, č. 144 v Koinonii). Ke konci písničky rozsypeme okvětní lístky růží 

nad hlavami dětí jako symbol výše řečeného. Každé dítě si pak může okvětní lístek vzít domů na 

památku. 

6 – 9 let 
Pomůcky: různé přírodniny (větvičky, klacíky, kůra, jehličí, hlína, kamínky...), velký formát balicího 

papíru, tempery, kelímky na tempery a na vodu, dřevěné (lékařské) špachtle nebo dřívka od nanuku, 

dřevěná míchátka ap., lístečky s nápisy: radost, láska, přátelství, vlídnost, upřímnost, dobrota, 

věrnost apod. 



Do kelímků naneseme modrou, bílou, zelenou temperu a dřevěnými špachtlemi tvoříme na balicí 

papír potok. Někde na jeho „cestě“ namalujeme studánku. Než nám barvy zaschnou, můžeme si 

připravit přírodniny, každé dítě si vybere jednu a rozmyslí si, kam ji kolem potůčku (nebo do potůčku) 

umístí. Když máme scénu takto připravenou, katecheta rozmístí mezi přírodniny připravené lístečky 

(viz pomůcky). Vrátíme se k zamyšlení (viz výše) a s dětmi potůček zkusíme „vyčistit“. Lístečky  

symbolizující působení Ducha Svatého můžeme ponechat ve studánce, přírodniny položíme podél 

potůčku... a podobně. 

9 – 14 let 
Pomůcky: Hosana modrá 

S dětmi si na úvod vysvětlíme význam slova „effatha“: V aramejštině, v jazyce, kterým mluvil Ježíš, 

můžeme slovo „effatha“ vysvětlit jako výzvu, abychom „se otevřeli“ vztahu k Bohu i k druhým lidem. 

Tak se na nás – na své učedníky - Ježíš obrací, když mluví o Duchu Svatém a vyzývá nás ke svědectví... 

Po krátkém úvodu můžeme nechat tichou chvíli k vlastnímu rozjímání nad slovem „effatha“... a po 

chvíli začít zpívat písničku „Effatha“ (č. 444). 

Pozn. Pokud máme více času, k úvodu lze využít např. knížku „Raniero Cantalamessa: Biblické 

inspirace“. 

Obrázek 
Duch pravdy 


