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03. 04. 2016 – 2. neděle velikonoční – cyklus C     (Svátek Božího milosrdenství, MV 11) 

Čtení 

Sk 5,12-16 – Žl 118,2-4.22-24.25-27a – Zj 1,9-11a.12-13.17-19 – Jan 20,19-31 

Text evangelia pro děti 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. 
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, 
zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní 
učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po 
hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho 
učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ 
Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď 
nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil 
jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných 
zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, 
a s vírou abyste měli život v jeho jménu. 

Slova k vysvětlení 

Dvanáct: Označení společenství apoštolů.  

Pokoj:  klid, mír, Boží dar a důsledek/plod přátelství  a lásky a jednoty mezi lidmi 

Výklad textu a východiska pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Evangelium lze rozdělit na tři části: první společné setkání učedníků a Ježíše, scéna 
nazývaná „nevěřící Tomáš“ a první závěr Janova evangelia – účel zapsání těchto událostí. Ústředním tématem 
je víra: víra, že Ježíš je opravdu Boží Syn, Mesiáš, a skutečně vstal z mrtvých. Z této víry vyplývá jak 
bezprostřední radost, tak život pro ty, kteří věří, a misijní poslání k těm, kteří o Ježíši ještě neslyšeli. 

Při výkladu se můžeme soustředit na první část (vv. 19–23). Učedníci už mají více zpráv o tom, že Pán byl 
vzkříšen, od Petra a Jana, od Marie Magdalské. Z této radostné zprávy se radují, ale stále mají strach, zůstávají 
za zavřenými dveřmi. 

Poselství textu o spáse: Radostná zvěst jednoho člověka druhému o Ježíšově zmrtvýchvstání je důležitým 
prvkem, ale sama o sobě by ke zbavení strachu a aktivnímu životu víry nestačila. Ježíšova přítomnost (kterou 
zakoušíme privilegovaným způsobem v eucharistii) a zejména dar Ducha Svatého spolu s posláním umožňuje, 
aby tato hlásaná skutečnost vzkříšení přinášela lidem spásu: odpuštění hříchů a život v Ježíšově jménu. 
Učedníci se mají světu stát tím, čím mu byl Ježíš (Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.). Konkrétní 
uskutečnění tohoto poslání společenstvím učedníků zaznívá v prvním čtení. 

Souvislost s liturgií: Kristovo přání (nebo spíše konstatování) pokoje adresované učedníkům, zaznívá při každé 
mši svaté také k nám. Bezprostředně po modlitbě Otče náš kněz říká: „Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým 
apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a 
podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě.“ A hned vzápětí připojuje výzvu: „Pokoj Páně ať zůstává 
vždycky s vámi.“ Pokoj je Božím darem. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život:  

Ačkoli jsme se o Velikonocích setkali se vzkříšeným Ježíšem, mohou v nás zůstávat některé oblasti života nebo 
prožíváme určitá životní období, kdy v nás převládá strach. Ze strachu před „XY“ zůstáváme za zamčenými 
dveřmi. Nežijeme svou víru nebo jen omezeně a opomíjíme své misijní poslání: vyjít k druhým lidem. Tato 
neděle je zároveň svátkem Božího milosrdenství (ustanovil jej v roce 2000 sv. Jan Pavel II.). Celý týden po ní 
můžeme naslouchat Ježíši a jeho pozdravu „Pokoj vám“, který do všech míst našeho strachu či zmatků zaznívá. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

3 – 6 let (čteme jenom modře označený text) 
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Před týdnem jsme slavili největší křesťanský svátek – Velikonoce – to, že Ježíš, Boží Syn, zemřel a byl vzkříšen. 
Může být těžké pochopit, jak někdo může být vzkříšen. I pro učedníky bylo těžké, tomu uvěřit, ačkoli jim Ježíš 
často opakoval, že se to stane. Postupně tomu začínali věřit, ale stále se báli, aby jim lidé neudělali to, co 
Ježíšovi, a tak raději zůstávali spolu za zavřenými dveřmi. Ježíš je ale nenechal samotné, přišel k nim a 
pozdravil je „Pokoj vám“. V evangeliu čteme, že když učedníci Ježíše uviděli a uslyšeli jeho pozdrav, zaradovali 
se. Co znamená „Pokoj vám“, co je to „pokoj“, jak se projevuje? Při svaté si při tzv. pozdravení pokoje přejeme 
navzájem pokoj od vzkříšeného Ježíše, a kněz nám přeje, aby Ježíšův pokoj „zůstával vždycky s námi“, 
abychom se nebáli a radovali se z jeho zmrtvýchvstání.  

6 – 9 let (čteme jenom modře označený text) 
Rozhovor pro 3–6 let dále rozvedeme. Ježíš daroval svým učedníkům kromě pokoje ještě něco, co? Ducha 
Svatého. A k tomu připojil oznámení: Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou. Nešlo tedy už jen o ně samotné, o pokoj pro ně. Ale také o dar, který mají předávat dál: 
zprostředkovávat Boží odpuštění hříchů dalším lidem. Můžeme si uvědomit, že od Ježíše dostáváme dary pro 
nás (pokoj, zbavení strachu apod.) a zároveň dary, které jsme posláni předávat dalším lidem. Napadá vás 
nějaký příklad, jak můžete něco, co od Boha dostáváte předávat dál? 

9 – 14 let 
Co znamená věřit, že Ježíš vstal z mrtvých, že byl vzkříšen? Co tato „informace“ dělá s naším životem? 
V dnešním evangelním úryvku čteme, že apoštolové, ačkoli už o Ježíšově zmrtvýchvstání slyšeli, zůstávali za 
zavřenými dveřmi, ze strachu před Židy, ze strachu, aby je nepostihl stejný osud jako Ježíše. Ježíš k nim však 
přichází, dává jim dar svého pokoje (Pokoj vám) a dar Ducha Svatého (spolu s posláním spolupracovat na 
odpouštění hříchů). Před týdnem jsme slavili Velikonoce, zaznělo radostné aleluja, Ježíš žije. Tato zpráva nás 
však, stejně jako učedníky, nemusela zbavit všech strachů a zmatků. Jsme na začátku velikonoční doby, 
v prvních čteních vždy uslyšíme o počátcích církevní obce a v evangeliích budou zaznívat významné texty o 
tom, kdo je Ježíš, kdo je Bůh a Duch svatý, a jaké je poslání učedníků – těch, kteří ve vzkříšeného Ježíše uvěřili. 
Dnešní neděli se můžeme soustředit na úvodní scénu evangelia, Ježíš přichází mezi učedníky, kteří stále mají 
strach a říká jim „Pokoj vám“. Co je to Ježíšův pokoj? Který je nám přán a který si přejeme navzájem každou 
mši svatou. Co znamená pro mě konkrétně, že mi Ježíš říká „Pokoj tobě!“? 

Aktivita 

3 – 6 – 9 let 
Pomůcky: dlaně s prsty vystřižené z barevných papírů (nejlépe světlých). Pro každé dítě stačí jedna. Lepidlo. 
Balicí papír. Fixy.  
Ukážeme dětem, jak si lidé podávají ruce a přejí si Ježíšův pokoj: Pokoj s tebou. Nabídneme jim, aby si to 
vyzkoušely. Děti si mohou vzájemně přát pokoj a mohou k tomu přidat i nějaké své přání. Na závěr si každé 
dítě vybere jednu papírovou dlaň a společně je nalepte do velkého kruhu na balicí papír tak, aby se vzájemně 
dotýkaly. Do středu kruhu napište větu: Aleluja! Ježíš žije! Pokoj vzkříšeného Ježíše ať je stále s námi.  
 

9 – 14 let 
Pomůcky: mapa Středomoří z 1. stol. po Kr., špendlíky s barevnou hlavičkou. Polystyrénová deska pod mapu.  
Knihy Nového zákona nebo alespoň Skutků apoštolů.  
Úkolem dětí je prolistovat Skutky apoštolů a hledat v nich jména měst a zemí, které apoštolové navštívily a 
kde hlásali evangelium o vzkříšeném Ježíši. Tato místa pak najděte na mapě a označte špendlíkem s barevnou 
hlavičkou. Přemýšlejte, jaký význam mělo toto misijní úsilí apoštolů. Mapu si pak prohlédněte a přečtěte nebo 
zazpívejte text žalmu z mezizpěvu: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.  
 

Obrázek 

Vzkříšený Ježíš (libovolný obrázek).  
 


