
21.06.2015 – 12. neděle v mezidobí – cyklus B 

Čtení 
Job 38,1.8-11       -       Žl 107,23-24.25-26.28-29.30-31       -       2 Kor 5,14-17       -       Mk 4,35-41 

Text evangelia pro děti 
Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý břeh!" Rozpustili tedy zástup a 

vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny 

dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli 

mu: "Mistře, je ti to jedno, že hyneme?" Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! Buď zticha!" 

A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? " Padla na 

ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?" 

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

Záď lodi: zadní část lodi 

Hynout: umírat 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Ježíš se svými učedníky vyplul na jedné lodi, aby se dostali na druhý břeh, ale 

překvapila je prudká bouře. Pro obyčejného člověka jsou rozbouřené vody živlem, který nelze 

zvládnout vlastníma rukama, a který bezprostředně ohrožuje lidský život. Jak na tuto situaci 

reagovala posádka lodi? V evangeliu čteme, že Ježíš spal a učedníci ho budili. Proč asi? Vzpomeňme 

si, že Ježíš téměř nikdy neměl strach. Bylo to jen jednou, v Getsemanské zahradě, když věděl, že ho 

čeká mučení. Tehdy prosil o pomoc svého nebeského Otce, na kterého vždycky spoléhal a kterému 

důvěřoval. Učedníci zase důvěřovali Ježíši, a proto ho budili. Slyšeli jsme, že se od něj skutečně 

dočkali pomoci. Pán Ježíš jim však chtěl ukázal ještě více, a proto se jich ptal: „Čeho se bojíte?“ Druhá 

otázka je ještě důležitější: „Kdo je Ježíš?“ 

Poselství textu o spáse: Bůh stvořil nebe i zemi. Bůh je ten, kdo má nad vším stvořením veškerou 

moc. Tomu odpovídají i činy Božího Syna. Ježíš ve společenství se svými učedníky na jedné lodi však 

učinil mnohem více, než „jen“ poručil přírodnímu živlu. Ježíš zjevil podstatu své osoby, ukázal, kdo je: 

Syn živého Boha. Ježíš přišel na svět proto, aby nás svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním zachránil 

všechny lidi pro život s Bohem na věky. 

Souvislost s liturgií: Při mši svaté - v 3. eucharistické modlitbě pro mše s dětmi  - po proměňování 

kněz s rozpjatýma rukama říká: „Proto, Otče, stojíme před tebou a s radostí si připomínáme všechno, 

co pro nás Ježíš vykonal a stále koná. V této svaté oběti, kterou on svěřil své církvi, slavíme jeho smrt 

a vzkříšení...“ 



Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Být ve společenství s Ježíšem ještě neznamená, že 

nikdy neprožijeme nějakou nebezpečnou situaci. Co nás může ohrozit? Tornádo nebo záplavy? Jistě, 

zvláště v některých místech na zemi lidé prožívají tato život ohrožující nebezpečenství častěji. 

Takovým nebezpečím pro nás ale může být i hádka s rodiči nebo lež kamarádce... Největším 

nebezpečím pro člověka je, když uvěří zlu a zapomene na Boha. Ježíš ale vždy zprostředkuje pomoc a 

záchranu tomu, kdo se na něho spolehne a kdo mu důvěřuje. 

3 – 6 let 
Blíží se čas prázdninového výletování. Zažili jste někdy plavbu lodí? Někde na veliké přehradě nebo na 

rybnících třeba v Jižních Čechách nabízejí plavbu na pramici.  Někdo možná už vyzkoušel, jaké je to 

sjet část řeky v kanoi. A co teprve vstoupit na loď na moři! Když je hladina klidná a svítí sluníčko, 

můžeme si na lodi rozhlížet se a pozorovat, nebo jen tak odpočívat. Když ale přijde bouřka, vlny se 

začnou vzdouvat, loďka kymácet... může být situace nebezpečná a může jít také posádce o život. To 

se stalo Ježíši a jeho učedníkům, jak jsme slyšeli v evangeliu. Víme, že vše dopadlo dobře. Jsou ale 

v životě i jiné věci, které nás trápí, a nevíme si při nich rady. Třeba jak potěšit maminku, kterou jsme 

neposlechli, jak se usmířit, když jsme se s kamarádkou pohádaly… Když se vám taková věc stane, 

býváte pak smutní a někdy to trápí i někoho ve vašem okolí. – To jsou chvíle, ve kterých lidem není 

dobře. I v nich je s námi ale taky Ježíš a my ho můžeme poprosit o pomoc. 

6 – 9 let 
Měli jste někdy strach? Z čeho? ... Učedníci vypluli s Ježíšem na moře, strhla se bouře a oni se 

opravdu báli o loď i o svůj život. Ježíše vzbudil, On poručil větru i vodám a moře se uklidnilo. Ježíš ale 

chtěl, aby učedníci přišli na to, že Ježíš přišel, aby je zachránil nejen od přírodního živlu, ale že on je 

Boží Syn, Pán života a smrti a přišel, aby nás zachránil od zlého pro život s Bohem. Cokoliv přijde a my 

se budeme bát, Ježíš je s námi, rozumí nám a ví, co je pro nás nejlepší na cestě za ním. 

9 – 14 let 
Mořské vody a živly znamenaly pro starozákonního člověka nespoutanou nepřátelskou sílu. Když tedy 

Hospodin k Jobovi promlouvá, jak jsme slyšeli v 1. čtení, jsou to slova o Boží svrchované moci. Job 

nemá důvod se strachovat, protože Hospodin je nade vším. V evangeliu slyšíme, jak učedníci propadli 

panice a strachu o svůj život, když přišla bouře. Ježíš znovu potvrzuje slova Hospodinova, když utiší 

bouři a učedníků se ptá: „Proč se bojíte? Vy nevěříte, že se mnou – s Božím Synem – jste vždy 

v bezpečí a zlo nad vámi nemá moc?“ (srv. v. 40) Druhá otázka je ještě důležitější, protože vede 

k těm, na které by si měl odpovědět každý z nás: Kdo je Ježíš? Co je jeho nejdůležitějším posláním? 

Co může ohrožovat náš život, zejména ten, který označujeme slovem „věčný“? 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: papíry, pastelky 

Z papíru poskládáme klasické loďky. Jednu stranu si můžeme vymalovat oblíbenou barvou, na druhou 

stranu můžeme zkusit namalovat, jak plujeme s Ježíšem... a s rodiči, kamarádkami... a je nám spolu 

dobře. 



6 – 9 let 
Pomůcky: Hosana modrá 

Děti rozdělíme do dvou skupin. Zvolíme nějakou nedirektivní metodu rozdělení, např. vložíme do 

sáčku lístečky s obrázky oveček a broučků, děti si vyberou papírek, rozbalí ho a rozdělí se podle 

obrázků. Každá skupina si najde své klidné místo. S první skupinkou si zazpíváme písničku „Jen víru 

měj“ (č. 80) a s druhou skupinkou si zazpíváme písničku „Bůh je záštita má“ (č. 416). O čem 

v těchto písničkách zpíváme? ... Po chvíli se obě skupiny sejdeme, řekneme si, o čem jsme zpívali a na 

závěr si obě písničky můžeme společně zazpívat. 

9 – 14 let 
Pomůcky: papíry A6, fixy, izolepa, nůžky 

S dětmi se blíže podíváme na text dnešního žalmu v kontextu starozákonního čtení (Bůh a Job) a 

evangelia (Boží Syn a jeho učedníci). Zkusíme dojít k základnímu výtahu textu, např. takto: „Pustili se 

po lodích na moře – viděli Hospodinova díla – rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr, který do výše vzdouval 

vlny – tu volali ve své tísni k Hospodinu – a on je z jejich úzkosti vysvobodil – uklidnil bouři v tichý 

vánek – radovali se – a on je dovedl do vytouženého přístavu.“ V úvaze postupujeme tak, abychom 

došli k několika „obrazům“, které nakreslíme, dodáme k nim text (vycházející ze žalmu) a jednotlivé 

obrazy k sobě slepíme tak, že nám vznikne komiksové leporelo. 

Obrázek 
Bouře na moři 


