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01. 05. 2016 – 6. neděle velikonoční – cyklus C 

Čtení 

Sk 15,1-2.22-29 – Žl 67, 2-3.5.6.8 – Zj 21,10-14.22-23 – Jan 14, 23-29 

Text evangelia pro děti (čteme jen modře označené části): 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme 
k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, 
není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, 
Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co 
jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se 
vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě 
milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to 
stane, abyste uvěřili, až se to stane.“ 

Slova k vysvětlení 

Poslat v mém jménu: Bůh Otec miluje svého Syna a ten koná vše, co Otec chce. Bůh Otec také koná vše skrze 
svého Syna, v něm a s ním, jak slyšíme při každé mši svaté.   

Výklad textu a východiska pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: V evangeliu jsme slyšeli další část rozhovoru mezi Ježíšem a jeho nejbližšími přáteli 
(apoštoly) při poslední večeři. Po přikázání lásky z minulé neděle dnes slyšíme o seslání Ducha Svatého. Pán 
Ježíš ho při poslední večeři zmínil celkem pětkrát. Mluví přitom o další etapě velkého Božího plánu spásy (naší 
záchrany z moci zla). Po jeho smrti na kříži a vzkříšení přišly další velké události: Ježíš se vrátil k Otci (jak 
budeme slavit následující čtvrtek) a církvi byl seslán Duch Svatý, aby pokračovala v Ježíšově díle.  

Evangelium a čtení, která mu předcházejí, nám nabízí řadu myšlenek. S dětmi zůstaneme pouze u některých 
z nich: 

 Ježíš se 40. den po svém vzkříšení vrátil k nebeskému Otci.. 

 Ježíš slíbil svým učedníkům, že dostanou dar Ducha Svatého, který bude církvi připomínat, co vše Ježíš 
vykonal a jaké poselství nám zprostředkoval, a to má církev konat až do druhého Ježíšova příchodu.  

 Ježíš od svých učedníků odejde, ale bude s nimi dále přítomen v eucharistii viditelným způsobem. Při 
jejím proměňování působí Duch Svatý a ten také působí přítomnost Ježíše a Otce v našich srdcích, a 
tak se v našem životě skrze toto spojení s Bohem uskutečňuje spása.  (Myšlenka pro nejstarší). 

Poselství textu o spáse: Ježíš dokonal své dílo na zemi svou smrtí a vzkříšením a ustanovením církve, které 
slíbil Ducha Svatého, aby pokračovala v jeho díle.  

Souvislost s liturgií: Duch Svatý nám nejen připomíná Ježíše, ale také působí, že je stále mezi námi přítomný 
v eucharistii a v našich srdcích. Všimněme si, jak ve středu mše svaté, při eucharistické modlitbě, kněz prosí 
nebeského Otce, aby seslal Ducha Svatého na dary chleba a víno a proměnil je v Ježíšovo tělo a krev. Jaké 
gesto přitom dělá? 

Dar Ducha Svatého dostal každý křesťan ve křtu. Duch působí, že v našem srdci je přítomen Pán Ježíš i náš 
nebeský Otec, pokud v něm nenecháme zvítězit zlo.  

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život:  

V evangeliu jsme slyšeli: Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Čeho by se nemělo bát? Přítomnosti slíbeného 
Ducha Svatého. On je nám darován, abychom žili v lásce a v pokoji, které nám daroval Ježíš Kristus. Může 
člověk o tento dar přijít? Jakým způsobem? Jak můžeme své srdce otevírat Duchu Svatému?  

Zamyšlení a aktivity pro práci s dětmi 

Pokud mají děti sešitky Liturgie pro děti, prohlédneme si s nimi stránku s evangeliem a necháme je 
komentovat obrázky (ideální je, aby sešitek mělo každé dítě). Na obrázcích je naznačena Nejsvětější Trojice. 
S nejmenšími dětmi pojmenujeme všechny osoby. Pokud děti sešitky nemají, doporučujeme obstarat si 
obrázek např. Ježíšova křtu, kde je „zviditelněna“ celá Boží Trojice. 
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Připomeneme, že Otec poslal Syna, aby se stal člověkem a žil mezi námi. Brzy budeme slavit slavnost, ve které 
budeme vzpomínat na Ježíšův návrat k Otci (nanebevstoupení). Klíčová otázka zní: Nechal Ježíš své učedníky 
na zemi samotné, nebo jim něco slíbil?  

Odpovědi na tyto otázky objevíme v textu evangelia. Vyzveme děti, aby poslouchaly. Pak dětem přečteme 
evangelium (pokud jsou přítomny jen malé děti předškolního věku, čteme pouze modře označené věty). 

Pomocné otázky k rozpoznání odpovědi na klíčovou otázku: Co se stane, až Ježíš odejde od svých učedníků 
k Otci? Kdo je Duch Svatý? Co jsme o něm slyšeli? 

Připravíme si na velký plakát (balicí papír) obrys srdce, které trochu „pootevřeme“.  

3 – 6 let:  

Nakreslíme s dětmi velké srdce a napíšeme kolem něj nápis: Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Děti mohou 
svým tělem vyjádřit, co znamená „chvět se“ a „děsit se“. Proč se nemusíme ničeho bát? Protože nám Pán Ježíš 
slíbil Ducha Svatého, který nám bude připomínat všechno, co Ježíš konal z lásky pro lidi a co jim říkal. Do 
prostoru v srdci budeme lepit obrázky s událostmi, ve kterých Pán Ježíš pomáhal lidem a byl se svými 
učedníky.  

6 – 9 let: 

Děti mohou vzpomínat, co Pán Ježíš lidem říkal v podobenstvích a dokreslovat do srdce obrázky nebo psát 
věty.  

9 – 14 let: 

Libovolným způsobem mohou vyjádřit přítomnost celé Boží Trojice v srdci každého člověka skrze setkání s ní 
ve svátostech.  

Pomůcky: balicí papír, fixy, obrázky ze života Pána Ježíše, nůžky, lepidlo, Nový zákon a jiný výtvarný materiál. 

 

Poznámka: pokud máte v místnosti, kde se koná katecheze k bohoslužbě slova s dětmi, modlitební kout, 
zakončete svoji práci zde. Umístěte sem výsledný obraz a dejte dětem prostor k vlastní tiché modlitbě.  
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