
14.06.2015 – 11. neděle v mezidobí – cyklus B 

Čtení 
Ez 17,22-24       -       Žl 92,2-3.13-14.15-16       -       2 Kor 5,6-10       -       Mk 4,26-34 

Text evangelia pro děti 
Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí nebo je 

vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: 

napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme 

srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím 

ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na 

zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že 

ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal Boží slovo, jak to mohli 

pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval. 

Slova k vysvětlení 
Srp: nástroj na posekání trávy, dříve používaný i na sekání obilí 

Žně: období sklizně zralého obilí 

Podobenství: příběh, který je symbolickým vyjádřením vztahu Boha a člověka 

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

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš chtěl lidem ukázat, jaké je Boží království. Proto k nim mluvil 

v podobenstvích. Vybral si semínko obilí a zrníčko rostliny hořčice, které dobře znali ze svého života. 

První podobenství o semenu nám ukazuje, že Boží království roste, ať je den nebo noc, roste stále. 

Druhé podobenství nám ukazuje, jakou vnitřní sílu v sobě Boží království má: jako nejmenší semínko 

na světě, ze kterého může vyrůst obrovský keř, ve kterém mohou žít ptáci.  Co ale je Boží království? 

Pán Ježíš nám o něm dnes říká, že je místem, kde každý rád spočine (zastaví se, odpočine si) jako 

ptáci ve větvích hořčičného keře, a také je místem, kde stačí málo k tomu, aby člověk hodně získal 

(jako z jednoho semene vyroste celý obilný klas). Za Božím královstvím přitom nemusíme chodit 

daleko, protože je všude, kde je s námi, mezi námi a v nás Boží láska (ztělesněná v Ježíši).  

Poselství textu o spáse: Bůh poslal svého syna Ježíše, aby lidem ukázal, co je Boží království a všechny 

lidi pro Boží království zachránil. Ježíš o Božím království mluvil, vysvětloval, žil ho a pro záchranu 

všech lidí pro život s Bohem zemřel na kříži a třetí den vstal slavně z mrtvých. Svým životem, smrtí a 

zmrtvýchvstáním nám ukázal, co má být základem našeho jednání: všechno, co děláme, máme dělat 

s láskou k Bohu a k bližním. Tak poroste Boží království. 

Souvislost s liturgií: Ježíš v evangeliu říká, že semínko klíčí a roste, ať je den nebo noc, ani neví jak.  - 

Boží slovo, kterému při bohoslužbě nasloucháme, v nás nějak působí. Podobně přijímání Ježíše 



v eucharistii náš život obohacuje. - Při každé bohoslužbě se Bohu ještě více otvíráme a postupně 

v sobě můžeme vnímat, jak semínko v nás klíčí a roste... a všechno, co konáme, je pak důsledkem 

toho, co od Boha přijímáme a s jeho pomocí rozvíjíme. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Bůh zve člověka ke spolupráci na růstu Božího 

království. Každý člověk, podobně jako semínko, má v sobě sílu růst a stát se jakoby zralým klasem, 

který přináší užitek. - Jak mě Bůh obdaroval? Co se mně daří, co dobře umím? Moji rodiče, 

sourozenci, kamarádi, spolužáci... ti, které znám, všiml/a jsem si někdy, jak Bůh různě obdarovává 

každého z nás? Umíme si vzájemně pomáhat, abychom „rostli a uzráli“ v dobré lidi patřící do Božího 

království? 

3 – 6 let 
Dnes, když čteme v evangeliu o semínku a o zrníčku hořčice, můžeme venku – třeba dnes odpoledne 

na výletě s rodiči – vidět pole s rostoucím obilím. Ještě nedávno byla pole jakoby prázdná. Ale už 

tehdy v nich byla zasetá semínka. Ta postupně v zemi klíčila a rostla a sílila, až byly vidět malé zelené 

rostlinky podobné obyčejné trávě. Po nějakém čase, kdy vydatně svítilo sluníčko, ale také několikrát 

přešel déšť, vyrostly z nepatrného semínka klasy obilí. A postupně budou dozrávat, až přijdou žně – 

období sklizně – obilí se sklidí, vymlátí a mlynáři z něj umelou mouku. Dobře víme, že mouku 

potřebujeme k upečení chleba, různého pečiva, nebo také oblíbených dobrot a zákusků. – Ježíš nám 

chce na malém semínku ukázat, že i když jsme malí, máme v sobě od něj různé dary. Když je v sobě 

objevíme a budeme s Boží pomocí využívat, budeme kolem sebe šířit radost. A to je Boží království. 

6 – 9 let 
Zrníčko hořčice je maličké. Je ještě menší, než špendlíková hlavička. Mnoha lidem jistě nestojí za 

pozornost. Z takového zrníčka však vyroste velký košatý strom, o jakém slyšíme v evangeliu. Proč 

nám Ježíš přirovnává Boží království a jeho velikost, sílu a krásu právě k malému semínku nebo 

zrníčku? Vzpomeňte si, kdy jste udělali něco dobrého, pomohli nebo potěšili rodiče, kamarády... Psali 

o tom v novinách? Byla z toho nějaká velká senzace? Poplácávali vás kolemjdoucí na ulici po 

ramenou? Asi ne. Přesto jste udělali velikou věc pro druhého člověka a rozšířila se tím radost: měl ji 

Ježíš, měli jste ji vy, měli ji i druzí, které jste potěšili. Tak nepatrně nám Bůh pomáhá šířit Boží 

království všude, kde jsme. 

9 – 14 let 
V 1. čtení slyšíme, jak Hospodin promlouvá skrze proroka Ezechiela k Izraelitům, kteří jsou v těžké 

situaci babylonského zajetí. Utěšuje vyvolený národ, když říká: „Bůh utrhne ratolest z vrcholku cedru 

a zasadí ji na vysoké hoře...“ Z jedné ratolesti vyroste nádherný velký strom, který přinese pokoj a 

radost všem, kteří u něj spočinou. Izraelité dostávají Boží příslib: Mesiáše. – V evangeliu slyšíme, jak 

Ježíš vysvětluje naplnění tohoto příslibu: s ním přichází Boží království. Co to je? Jak se projevuje? 

Z malé ratolesti vyroste veliký strom. Z nepatrného semínka vyrostou klasy. Co je k jeho růstu třeba? 

– Z každého jednotlivého člověka, z každého z nás, může vyrůst velká součást Božího království. Znáte 

ve svém okolí takové lidi, kteří svým, možná nenápadným životem, přinášejí druhým radost? Možná 

to jste vy sami... Kdo nám pomáhá růst v lásce? 



Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: papíry A4, zrna obilí, tavná pistole, pastelky 

Nejdříve si názorně nakreslíme, jak roste obilí. Do spodní části papíru pomocí tavné pistole přilepíme 

několik zrníček obilí. Děti pak domalovávají, jak semínko pustí klíček, zapustí v zemi kořínky, poté 

roste zelený stonek, na něm se postupně vytvoří klas s mnoha dalšími obilnými zrny a dozraje do 

zlatožluté barvy. Pokud máme více času, může následovat dramatizace našeho „růstu“ s Boží pomocí 

(viz zamyšlení). Děti se zamyslí, čím někomu udělaly radost. Dobrovolník se postaví před ostatní děti 

a jednoduše předvede, jak např. pomohl tatínkovi v sobotu opravit kolo, nebo pomohl mamince 

upéct jahodový koláč. 

6 – 9 let 
Pomůcky: zpěvník Hosana modrá, kruhový látkový šátek většího formátu, Bible, obilná zrna, klasy 

obilí 

S dětmi si zazpíváme (pouze) první sloku písně Rozsévač (č. 224). Můžeme dramaticky ztvárnit refrén 

písně; Vytvoříme kruh a doprostřed dáme kruhový látkový šátek tak, že stojíme po jeho obvodu. 

Doprostřed kruhového šátku položíme Bibli a zbytek šátku posypeme obilnými zrníčky. Na okraj látky 

před sebe položíme několik klasů obilí. Na slova refrénu děláme toto: „Chci, Pane, růst“ – zvedáme 

ruce nad hlavu – „chci vydat klasy“ – vezmeme klasy do ruky a vztáhneme ruce před sebe – „slovo 

tvých úst je slovem spásy“ – klasy položíme k Bibli a zase je vezmeme k sobě – „chci, Pane, růst“ – 

zvedneme ruce nad hlavu – „a dobře vím, slovo tvých úst je sluncem mým“ – zatočíme se a klasy 

položíme k Bibli. 

9 – 14 let 
Pomůcky: kelímky, zemina, semínka nebo zrníčka (obilí, bylinky, vhodné květiny), konvička s vodou, 

Bible (více vydání, vhodné do dvojice jedna bible), psací potřeby, papíry (A5), špejle, tavná pistole 

nebo lepicí páska 

Dětem do dvojice rozdáme Bible a motivačně navážeme na zamyšlení (viz výše). Boží Slovo nám 

pomáhá růst pro Boží království. Máte svůj oblíbený verš (podobenství, příběh), větu, která vás 

oslovila v Bibli? Zkuste ji najít (dětem, které zatím neumí hledat v Bibli, pomáháme) a napsat si ji na 

papír. Papír můžeme barevně ozdobit a přilepíme jej ke špejli. – Potom zasadíme semínko nebo 

zrníčko do připravené hlíny v kelímku, zalijeme a postavíme k oknu. Do našeho provizorního 

květináče k zasetému semínku připíchneme špejli s vybraným textem. Další dny pozorujeme, jak naše 

semínko vyrůstá v rostlinu. – Toto vše nám může symbolizovat, jak rosteme pro Boží království, 

nasloucháme-li Božímu Slovu. 

Obrázek 
Semínko a plody 


