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17. 04. 2016 – 4. neděle velikonoční – cyklus C 

Čtení 

Sk 13,14.43-52 – Žl 100,2.3.5 – Zj 7,9.14b-17 – Jan 10,27-30 

Text evangelia pro děti 

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. Nezahynou 
navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je 
nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ 

Slova k vysvětlení 

Věčný život: křesťané věří, že život nekončí smrtí, ale trvá věčně u Boha 

Výklad textu a východiska pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Tento krátký úryvek je částí pasáže Janovy desáté kapitoly, od verše 22 dál. Židé se 
obracejí na Ježíše a chtějí vědět, zda je opravdu Mesiáš. Tyto čtyři verše jsou velmi obsahově bohaté. Předně 
je třeba říci, že v dnešní době vyznívá připodobnění k ovci spíše negativně (tupá ovce, stádo bez názoru 
apod.), Izraelité byli původně kočovní pastevci, znali tedy starosti a namáhavou práci pastýřů o své stádo.  
Je zde nejprve dynamika dávání: Otec dává ovce Synovi, Syn dává ovcím věčný život, který nemůže nikdo 
zmařit. Syn své ovce zná. Ze strany ovcí je zde odpovědí slyšení a následování: ovce slyší Synův hlas a jdou za 
ním. O Boží péči o ovce, o jeho lid, hovoří žalm i druhé čtení. 

Poselství textu o spáse: Text ve své stručnosti bohatě popisuje dynamiku křesťanského života. Pokřtěný 
člověk dostává od Boha (Boha, který je společenstvím Trojice) věčný život a na tento dar odpovídá 
nasloucháním jeho slovu a jeho následováním. 

Souvislost s liturgií: Čtvrtá neděle velikonoční bývá také nazývána nedělí Dobrého pastýře. První křesťané 
zobrazovali z počátku Ježíše právě jako Dobrého pastýře, který dává život za své ovce. Pozornost můžeme 
věnovat dnešním liturgickým textům, například modlitbě po přijímání: Dobrý Pastýři, pečuj s láskou o svůj lid, 
vykoupený tvou drahocennou krví, a nepřestávej mu dávat pokrm věčného života. Neboť ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život:  

Tento týden můžeme rozjímat nad prostou a přitom základní a zásadní dynamikou našeho křesťanského 
života: Boží dar věčného života a naše odpověď v podobě naslouchání jeho hlasu. Kde vnímáme Boží dary? Jak 
nasloucháme jeho hlasu? 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

3 – 6 let 
Doporučujeme názornou pomůcku (obraz, model ovčince s ovcemi, fotografii, vystřižené ovečky apod.), která 
dětem pomůže představit si scénu, o které Ježíš vypráví. Návrh otázek: 

 Viděly jste někdy ovečky? Kde bydlí a čím se živí? Musí se o ně někdo starat? (vysvětlete dětem úlohu 
pastýře).  

 V evangeliu mluví Pán Ježíš o svých ovcích. Přečtěte větu: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony 
jdou za mnou.“ Čím se živil Pán Ježíš? Pásl ovce? Na koho asi myslel, když říkal „ovce“? Lidé, kteří ho 
tehdy poslouchali, totiž často nazývali Boha svým dobrým pastýřem, který se stará o to, aby se jim 
dobře dařilo.  

 Poslouchejte, co ještě Pán Ježíš řekl o těch, které má rád a stará se o ně: „Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky.“ Co to znamená? Co je to „věčný život“? Znáte někoho, kdo již zemřel a není mezi 
námi? Pán Ježíš říká, že žije, protože ti, kteří mají rádi Boha, s ním budou také věčně žít. Jen to bude 
jinde a jinak než dosud známe. To je velké Boží tajemství a zároveň velká radost. Máme naději, že 
jednou všechny, které máme rádi, u Boha potkáme.  

6 – 9 let 
Rozhovor s dětmi začíná podobně jako s nejmladšími 3 – 6 let. Navíc přidáme myšlenku: 
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 Pán Ježíš také mluvil o svém Otci, kterého židé považovali za svého pravého Dobrého pastýře. 
Poslouchejte: „Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat 
nikdo. Já a Otec jedno jsme.“ Co znamená „jedno jsme“? Jaký je vztah mezi Ježíšem a nebeským 
Otcem (Boží Syn). Možná jste slyšely, že nás, kteří jsme byli pokřtěni, Bůh Otec přijal za své děti. A 
Ježíš dnes říká, že nikdo nás nemůže vyrvat z Otcových rukou. On je neviditelný a nemá tělo, co tedy 
Ježíš myslí jeho „rukama“? Především jeho lásku. Otce nevidíme, ale můžeme zakoušet jeho lásku. 
Můžeme se k němu s důvěrou obracet a prosit jej o pomoc. Ale nejen to, Ježíš říká, že „ovce jdou za 
mnou“. Co to znamená?  

9 – 14 let 
Rozhovor pokračuje seznámením dětí a dospívajících se Žalmem 23. 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: rulička od toaletního papíru, čtvrtky, pastelky, lepidlo 
Děti vyrábějí ovečky, animátor nebo starší děti dobrého pastýře z roličky toaletního papíru.  Doporučujeme 
nejmenším dětem ovečku předkreslit, aby si ji mohly vybarvit, napsat na ovečky jméno a hovořit o tom, jak 
nás Ježíš zná jménem.  
Výsledný námět: 

 
 
http://www.catholicicing.com/good-shepherd-learning-activity-and/  

 

6 – 9 let 
Pomůcky: čtvrtky a šablona chodidla, fixy, Bible nebo Nové zákony, kde si děti najdou verš: „Moje ovce slyší 
můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.“ (lze nahradit knížečkami z projektu 
Liturgie pro děti). 
Každé dítě si obkreslí pomocí šablony pár chodidel. Na jedno z nich si napíše verše z Bible a na druhé své 
jméno. Se stopami naložte dle času, který zbývá.  
Původní námět souvisí s mytím nohou a je ke shlédnutí na: http://thefamilybox.org/bath-time-bowls/  

 

http://www.catholicicing.com/good-shepherd-learning-activity-and/
http://thefamilybox.org/bath-time-bowls/


Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého pro přípravu dětí na bohoslužbu slova 
nebo jako podnět k homilii pro děti. Duben 2016. Strana 3. 

9 – 14 let 
Pomůcky: velká hůl (může být přírodní z očištěné větve); čtvrtky, barevné papíry, fixy, lepidlo.  
Vyrobte si hůl Dobrého pastýře, kterou ozdobíte verši Žalmu 23, můžete přidat i verše z textu evangelia.  
 

 
 
 
Původní námět se nachází na stránkách: http://tractdepot.blogspot.cz/search/label/craft  
 
Poznámka: náměty jsou vybrané ze stránek www.pinterest.com, heslo Jesus the Good Shepherd 
 

Obrázek 

Ježíš – Dobrý pastýř 

http://tractdepot.blogspot.cz/search/label/craft
http://www.pinterest.com/

