
31.05.2015 – slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B 

Čtení 
Dt 4,32-34.39-40       -       Žl 33,4-5.6+9.18-19.20+22       -       Řím 8,14-17       -       Mt 28,16-20 

Text evangelia pro děti 
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří 

však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a 

učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce 

světa." 

Slova k vysvětlení 
Učedník: ten, který se učí od svého učitele, Mistra 

Galilea: hornatá oblast na severu Izraele 

Mít pochybnosti: ne zcela věřit, mít v sobě otázky 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš učedníkům ukazuje na skutečnost, že mu Bůh dal moc nad vším 

stvořením; odevzdává mu všechny lidi na světě, aby je přiváděl k Otci, aby je učil zachovávat, co učil, 

a aby oni získávali – křtili další lidi ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého. Učedníci znali Ježíše a nyní 

poznávají tajemství Ježíšova vnitřního života: Je jeden Bůh ve třech osobách Otce, Syna a Ducha 

Svatého. Z toho vychází Ježíšova výzva k učedníkům, aby získávali všechny lidi pro život s Bohem. On 

zůstává na věky s nimi. 

Poselství textu o spáse: Ježíš posílá apoštoly ke všem lidem na celém světě. Záleží mu na každém 

člověku, aby poznal Otce, Syna i Ducha Svatého a spojil se s nimi ve křtu i ve svém životě.  

Souvislost s liturgií: Na začátku mše svaté i na jejím konci se žehnáme znamením kříže. Pokaždé, když 

se označujeme znamením kříže, vyznáváme, že patříme Trojjedinému Bohu, a že žijeme ve 

společenství s Bohem a věříme v něj. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: V našem životě jsou osoby, které nám jsou blízké, 

milé a dobře známé: rodiče, sourozenci, přátelé… Jsou to osoby, bez kterých si svůj život nejspíš 

nedovedeme představit. Křtem jsme se stali Božími dětmi, tedy těmi, kdo jsou Bohu velmi milé a 

blízké. Chceme také druhým lidem ukázat, že život s Bohem je krásný? Jak to druzí na nás poznají? 

3 – 6 let 
Ježíš nás posílá, abychom druhým lidem ukázali, jak dobré je žít s Bohem. - Poslechněme si, jak se 

v jedné kamerunské pohádce vypráví o tatínkovi, který poslal do světa své dva syny; jeden se 

jmenoval Mbanga a druhý se jmenoval Diedonna. Synové měli projít svoji zemi a poznat svůj lid. Ten, 



kterému se to podaří, bude se svým otcem zemi dobře vládnout. Mbanga šel, všeho kolem sebe si 

dobře všímal, aby pak otci mohl říct, co kde viděl. Pečlivě si o všem vedl deník. Diedonna také šel a 

stále se s někým zastavoval na kus řeči a s lidmi si rád vypravoval. Někdy se ptali oni, jindy se ptal on. 

Oba synové se po roce sešli doma a tatínek se jich zeptal, jak poznali svoji zemi a svůj lid? Co myslíte, 

děti, kdo poznal dobře svoji zemi a svůj lid? Proč tomu tak bylo? Kdo spíše nechal stopy v srdcích lidí? 

6 – 9 let 
Máte rádi tajemství? Když vám ukážu toto (katecheta ukáže kostku ledu) a zeptám se, co to je – jak 

mně odpovíte? Ano, je to led, kostka ledu. Ale také byste mohli říct, že je to voda. A měli byste 

pravdu. Led je zmrzlá voda… Boha můžeme poznávat na základě zkušeností. Jaký je Bůh? Otec stvořil 

celý svět... poslal svého Syna... Syn nás učil, vysvětloval, ukazoval na cestu do nebe... Duch Svatý nám 

pomáhá toto všechno prožívat. To je zkušenost s Bohem. 

9 – 14 let 
Mojžíš nás v 1. čtení přivádí k minulosti Izraele, která ukazuje na Boží dar – spásu všemu lidu. 

Rozpomíná se na zjevení Boha na Sinaji (v. 33), na vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví (v. 34) 

a na další skutky Boží lásky k člověku (v. 36 – 38). Takový je Bůh. Ten, kdo Bohu věří, stává se aktivně 

zapojeným do tohoto Božího jednání, získává druhé lidi pro život s Bohem svým svědectvím a Bůh mu 

žehná a zůstává s ním navždy. Tuto jednotu vyslovuje při některých liturgiích kněz, když nás vítá 

slovy: „Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boha Otce a společenství Ducha Svatého s vámi se 

všemi!“ (srv. 2 Kor 13,13) 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: barevné papíry, tužky, červené pastelky, nůžky, lepidlo 

Děti si vyberou barevný papír a na něj si bosy stoupnou. Pomůžeme jim obkreslit jejich vlastní stopy 

(obě chodidla) a vystřihnout je. Na jiný barevný papír stopy vedle sebe nalepíme a mezi ně 

domalujeme červené srdce jako „výbavu své lásky“, se kterou nás Bůh do světa posílá. (Pozn. Stopy 

můžeme přímo obtisknout do barvy a přenést na barevný papír.) 

6 – 9 let 
Pomůcky: skutečný trojlístek nebo trojlístek na zvětšeném obrázku, bílý tvrdší papír, papír ve třech 

různých barvách, zelený krepový papír, nůžky, lepidlo 

Víte, jak svatý Patrik, když v Irsku učil o Bohu, vysvětloval Irům, kdo je Bůh Otec, Syn a Duch Svatý? - 

Podívejte se na trojlístek. Z jednoho stonku vyrůstají tři různé, ale sobě si podobné lístky. Tak si 

můžeme představit, že je jeden Bůh ve třech osobách. – Takový trojlístek si dnes vyrobíme: Z bílého 

papíru vystřihneme čtvereček (5x5 cm). Z barevných papírů vystřihneme obdélníky 8x10 cm, po delší 

straně je přehneme napůl, lehce nakreslíme půlku srdce a vystřihneme. Vzniknou nám tak tři různě 

barevná srdíčka. Tato srdce přilepíme jednou polovinou směrem do středu přes tři rohy na bílý 

čtvereček. Máme tak trojlístek. Nakonec přes poslední roh bílého čtverečku přilepíme ze zeleného 

krepového papíru delší stonek. 



9 – 14 let 
Pomůcky: Hosana modrá, papíry, nůžky, pravítko, kružítko, tužky, fixy 

Na základě zamyšlení (viz výše) vytvoříme symbolickou pyramidu. Na papír si připravíme nákres 

trojbokého jehlanu (pro připomenutí: podstava a stěny – rovnostranný trojúhelník). Jehlan 

vystřihneme. Dříve, než ho slepíme do požadovaného tvaru, na spodní stranu napíšeme 1. verš 

z dnešního žalmu: „Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.“ Na boční strany napíšeme: 

„Otec“, „Syn“, „Duch Svatý“. Sedneme si do kruhu a hotové symboly položíme před sebe. Proč jsme 

je tvořili? Co nám mají připomenout? Napoví nám písnička „Svorní jsme“ (č. 247): Svorní jsme 

v jednom Duchu, vede nás jeden Pán - Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem – Poznají nás po 

lásce, poznají křesťany – Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází, každý chval Syna jeho, v němž 

vše smysl nachází a každý chval dar Ducha, jenž svornosti předchází… 

Obrázek 
Otec, Syn a Duch Svatý 


