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24. 04. 2016 – 5. neděle velikonoční – cyklus C 

Čtení 

Sk 14,21b-27 – Žl 145,8-9.10-11.12-13ab – Zj 21,1-5a – Jan 13,31-33a.34-35 

Text evangelia pro děti 

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, 
oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: 
Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste 
moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ 

Slova k vysvětlení 

Oslavit:  

Výklad textu a východiska pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Dnešní evangelní úryvek je součástí tzv. Ježíšovy poslední řeči nebo řeči na 
rozloučenou vystavěné v Janově evangeliu. V těchto vybraných verších zaznívá Ježíšovo nové přikázání. 
Přikázání lásky, která je jakousi „identifikací“ křesťana – Ježíšova učedníka. Podle vzájemné lásky lidé poznají, 
že jsme Ježíšovi učedníci. 

Sloveso „oslavit“ lze číst jako „zjevit“. „Oslavením“ se ukáže, kým Bůh je. Syn zjeví Otce a Otec zjeví Syna a 
zjeví se jejich vzájemná láska a vydanost až k sebeobětování na kříži. 

Poselství textu o spáse: Ježíšova smrt (a zmrtvýchvstání) jsou vrcholným zjevením toho, kdo je Bůh“ ten, který 
miluje až do krajnosti, až k sebeobětování. Právě láska má být / je „poznávacím znamením“, identitou, jeho 
učedníků. 

Souvislost s liturgií: Celá mše svatá je setkáním společenství učedníků navzájem a s Ježíšem, jejich Pánem a 
hlavou. Vztah, setkání s Ježíšem, je zdrojem vzájemné lásky jednotlivých učedníků. Při vyznání vin v rámci 
úvodních obřadů se vyznáváme ze všeho, co tuto lásku (k Bohu a k druhým lidem) narušuje a oslabuje. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život:  

Ochota k vzájemné lásce a k její neustálé obnově by mělo být základním nastavením našeho života. Můžeme 
přemýšlet, co posiluje naši lásku k druhým? Co ji oslabuje? Co obnovuje? Co je a není projevem vzájemné 
lásky? Jak nám Ježíš pomáhá? 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

3 – 6 let (čteme jenom modře označený text); 6 – 9 let; 9 – 14 let 
Se všemi věkovými skupinami se můžeme věnovat tématu vzájemné lásky jako poznávacího znamení, identity, 
…, Ježíšových učedníků.  

Otázky pro nejmladší: Kdo tě má rád? Jak to poznáš? Koho máš rád/a ty?  

Otázky pro děti 6–9 let: Co je a není projevem vzájemné lásky? Jak nám Ježíš pomáhá? 

Otázky pro děti 9-14 let: Z čeho vyrůstá naše láska k druhým, co ji posiluje, co oslabuje, co obnovuje? 
Nahlédněte do textu prvního čtení: proč pracovali apoštolové a jejich průvodci při hlásání evangelia společně?  

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: malé srdíčko pro každé dítě, nejlépe z filcu nebo podobného materiálu. Velká jehla a vlna.  
Po rozhovoru s dětmi a zamyšlení nad vzájemnou láskou a vysvětlení symbolu srdce nabídneme dětem, že se 
nyní mohou srdíčko, které dostaly, navléknout na společnou „nit“ a darovat ji Pánu Ježíši na znamení 
poděkování. Postupně navlékáme srdíčka na vlnu a pak je buď můžeme pověsit na kříž, nebo na ikonu Pána 
Ježíše. Poděkujeme mu společně za jeho lásku k nám a za tu, kterou prožíváme mezi námi. Navlékneme pouze 
srdíčka dětí, které se ho samy dobrovolně vzdají.  
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6 – 9 let 
Pomůcky: balicí papír, fix, obrázková knížka s biblickými příběhy 
Obrázková knížka biblických příběhů: vyhledejte Ježíšovy skutky lásky a nakreslete je nebo zapište do velkého 
srdce namalovaného na balicím papíru. Společně Pánu Ježíši poděkujte. 

 
9 – 14 let 
Pomůcky: Bible 
Nakreslete na balicí papír symboly srdce (rozsetá po papíře). Vyhledejte v evangelijních spisech Ježíšovy 
výroky o vzájemné lásce a zapište je na spojnici mezi srdce. Svěřte své vztahy Pánu Ježíši v modlitbě.  
 


