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01. 11. 2015 – 31. neděle v mezidobí – cyklus B – Slavnost Všech svatých 

Čtení 

Zj 7,2-4.9-14 – Žl 24(23),1-2.3-4ab.5-6 – 1 Jan 3,1-3 – Mt 5,1-12a 

Text evangelia pro děti 

Když (Ježíš) uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa 
a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou 
potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po 
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni 
Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. 
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; 
radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ 

Slova k vysvětlení 

Blahoslavení: Lidé, kterým Bůh žehná, dává jim radost, činí je šťastnými. 

Lačnit: Mít hlad. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Blahoslavenství nám ukazují něco z toho, kým je Bůh, jak smýšlí a jedná. Ukazují nám 
Boží péči – Bůh chce blahoslavit – požehnat – darovat radost svému milovanému lidu (těm, kteří jsou chudí 
duchem, lační a žízní po spravedlnosti, pláčou atd.) a Boží konkrétní přísliby (nasycení, vlastnictví země, vidění 
Boha apod.). Ty, kteří se setkali s Bohem a žili v rámci blahoslavenství podle Božího smýšlení a jednání, 
nazýváme „svatými“. Ačkoli tuto neděli slavíme zejména ty, již zemřeli, nezapomínejme, že ke svatosti – životu 
v souladu s Bohem – je povolán každý z nás. Světci a jejich životní příběhy nám ukazují, že je mnoho způsobů, 
jak být „blahoslavený“. Téměř v jakékoli situaci, v níž se nacházíme, můžeme najít u nějakého světce inspiraci, 
jak žít blahoslavenství v každodenním životě, ve vzájemné lásce, péči, milosrdenství, pokoře…  

Poselství textu o spáse: Dnešní evangelní text nás ujišťuje o nepřetržité Boží věrnosti. Bůh slibuje těm, kteří 
s ním žijí, dar, který jim žádný člověk, ani žádné trápení nevezme, věčný život v Božím království ve 
společenství s ním a ostatními svatými. 

Souvislost s liturgií: Eucharistii vždy slavíme ve společenství celé církve, viditelné na zemi i oslavené v nebi. 
Vlastní vyjádření této skutečnosti nacházíme na začátku eucharistické modlitby na konci preface: „A proto 
s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží, a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň 
o tvé slávě a voláme: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na 
výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Bůh slibuje každému, kdo s ním chce žít, že se o něj 
postará v jakékoli situaci. Utiší plačící, napojí žíznivé, ukáže se těm, kteří chtějí mít čisté srdce apod. a jednou 
s ním budeme žít v radosti v jeho království. Při dnešní slavnosti Všech svatých se můžeme zamyslet nad tím, 
co znamená svatost. Na příbězích nejrůznějších světců vidíme, že nejde o to, že už nikdy nezhřešíme a budeme 
hned milí na všechny kolem sebe, svatost je především otevřenost Boží lásce, touha učit se lásce a jednání 
s druhými od Ježíše, i když nám to nejde hned dokonale. 

3 – 6 let 
V dnešním evangeliu slyšíme pořád dokola jedno zvláštní slovo – blahoslavení. Je z cizího jazyka a mohli 
bychom ho přeložit taky jako šťastný nebo požehnaný. Pán Ježíš zve lidi, kteří chtějí žít s ním, do svého 
království a slibuje jim, že budou šťastní, i v situacích, o kterých by si to nemysleli, například když pláčou nebo 
jsou pronásledováni, Pán Ježíš je stále s nimi a po smrti s ním budou žít v jeho království, kde už žádné starosti 
nebudou. Stejně to platí i pro nás. Můžeme Pánu Ježíši důvěřovat, že i když pro nás někdy bude věřit v něj 
těžké, třeba se nám bude někdo posmívat, on bude stále s námi. 

6 – 9 let 
Dnešní neděle je spojená se slavností Všech svatých. Dá se říct, že jak máme v kalendáři na každý den svátek 
jednoho světce, tak dnes slaví svůj svátek všichni, kdo již zemřeli a žijí v nebi. Při křtu nám rodiče vybrali 
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nějakého světce, který je naším patronem. Je takovým naším nebeským přítelem, kterého můžeme prosit, aby 
nám u Boha vyprošoval požehnání. Znáte jméno svého patrona? Znáte příběh nějakého světce? Třeba 
sv. Václava, nebo svaté Anežky? Svatých Cyrila a Metoděje? Sv. Josefa? Zkuste si společně vzpomenout na dva 
nebo tři příběhy světců a podívat se, že každý projevoval lásku k Pánu Ježíši a k lidem trochu jiným způsobem. 

9 – 14 let 
Při dnešní slavnosti Všech svatých si zvlášť připomínáme, že církev netvoří jen lidé žijící tady na zemi, ale že do 
ní patří také početný zástup těch, kteří již zemřeli a byli Bohem přijati do jeho království v nebi. Jak slyšíme 
v dnešním prvním čtení, jde o lidi ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků, kteří společně stojí před Božím 
trůnem a před Beránkem (Ježíšem Kristem). Některé z nich pozemská církev vybrala a tzv. svatořečila. Známe 
jejich konkrétní jména a životní příběh, jakým způsobem každý z nich konkrétně žil podle blahoslavenství, 
o nichž jsme slyšeli v evangeliu. Svatořečeni jsou muži, ženy, řeholníci, kněží, mučedníci, kteří nasadili pro víru 
svůj život, a zároveň ti, kteří se dlouhá léta starali o chudé a potřebné. V říjnu byli svatořečeni také manželé 
Ludvík a Zélie Martinovi, rodiče Terezie z Lisieux, kteří nám ukazují, že svatě lze žít v rámci každodenní péči 
o rodinu. Tahle rozmanitost světců nám může být povzbuzením, že každý z nás, se svými schopnostmi 
i omezeními, v jakékoli životní situaci, může být svatým, což znamená učit se od Ježíše mít rád Boha, sebe 
a druhé lidi. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: papír A3, obrázky světců, omalovánky světců pro každé dítě, pastelky, lepidlo, fix 

V zamyšlení jsme hovořili o tom, že lidé, kteří chtějí žít s Pánem Ježíšem, i když je to někdy obtížné, jsou 
blahoslavení. Tuto neděli slavíme svátek všech takových lidí, kteří takto žili, ale už zemřeli a teď žijí v nebi. 
Říkáme jim také svatí. Na příbězích jejich života můžeme vidět, co znamená žít s Ježíšem konkrétně. Katecheta 
ukáže dětem dva (nebo i více, podle možností dětí) obrázky světců (snažíme se vybrat tak, aby byli z rozdílných 
prostředí a byli svatořečeni pro jiný aspekt života) a stručně jim představí jejich životní příběh (kde působil, 
v jaké době, co byla jeho hlavní „činnost“). Na stránkách http://deti.vira.cz/omalovanky/Sablony-na-
sklo/svati-2/ jsou zpracovány jednoduché omalovánky ve formě vitráží. Můžeme dětem krátce popsat, co je 
vitráž (zda je máme v kostele nebo ne), a pak vymalované obrázky nalepit na společný velký plakát nadepsaný 
např. Společenství svatých. 

Stručné životopisy světců ke stažení např. zde: http://www.cestykatecheze.cz/Ke-stazeni, hned druhá položka. Nebo 
životopisy svatých: http://sancti.catholica.cz/. Lze ovšem použít jakýkoli zdroj, postačí velmi základní informace. 

6 – 9 let 
Pomůcky: papír A3, papíry pro každého, fixy nebo propisky 

Plakát nadepíšeme „Svatost – láska k Bohu, sobě a druhým lidem“. Zeptáme se dětí na jejich křestní patrony 
(většinou bývají shodní se jménem) a zapíšeme je na plakát. Zeptáme se dětí, zda vědí, jak v životě tohoto 
světce projevovala svatost (trpělivost, péče o chudé, odvaha apod.) a zapíšeme to ke jménům. Na plakát 
můžeme přiřadit i jména oblíbených světců dětí, abychom měli více příkladů. V druhé fázi dostane každé dítě 
svůj papír, který si hezky nadepíše svým jménem. Připomeneme dětem, že svatost se může projevovat 
opravdu různě, a vybídneme je k zamyšlení (napsat, nakreslit), jak by si představovali jako světce sami sebe. 
Starali by se o chudé? Nebo by byli spíš kazatelé? Pečovali o nemocné? Měli by velkou rodinu, apod. Své 
výtvory si mohou vzájemně představit, nebo si je nechat pro sebe. 

9 – 14 let 
Pomůcky: zelená Hosana 

S nejstaršími dětmi se zaměříme na společenství církve. Plakát nadepíšeme „Církev“, do středu výrazně 
znázorníme Boží trojici, do horní části anděly, k nimž připíšeme jména několika světců, které děti znají a nějak 
je oslovují. Ke každému z nich můžeme napsat pohlaví, stáří, stav a zejména výrazný projev jeho svatosti. Do 
dolní poloviny znázorníme/vepíšeme (ve spolupráci s dětmi) členy pozemské církve: papeže, biskupy, kněze 
(můžeme zvýraznit svého diecézního biskupa, faráře atd.), řeholníky a řeholnice (rovněž můžeme konkrétně 
jmenovat ty, s kterými máme nějaký osobní kontakt). Dále znázorníme rodiny i jednotlivce, staré lidi, mladé, 
děti. Nakonec napíšeme i svá jména. Na závěr můžeme do volného místa napsat větu „Každý je povolán ke 
svatosti.“ Úplně na konec zazpíváme píseň Všichni jsme jedno tělo (č. 295). 

Obrázek – Zástupy svatých 
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