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SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, cyklus A 

 
„Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen!.“  

(Mt 10, 17-22) 
 

 

Jako pomůcku navrhujeme: 
+ balicí papír a fixy (černou, zlatou a červenou) 
+ hyacint nebo amerylis – cibulka v květináči, bez květu, pouze se zelenými výhony) 

 

Děti, máte nějakého nejlepšího kamaráda, se kterým si povídáte, 
pomáháte si a máte jej hodně rády? Jak se jmenuje? (dát prostor dětem, 
nehodnotit, napsat jména na balicí papír) 
A co když bude tomu kamarádovi někdo ubližovat, bude o něm ošklivě 
mluvit? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Zastanete se ho, půjdete mu na pomoc? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Dnes jsme slyšeli o muži, který se jmenoval Štěpán. Ježíš byl jeho největší 
kamarád, i když se nikdy nepotkali. Štěpán všude vyprávěl o jeho životě a 
o tom, co Ježíš vykonal. A co na to ti, kteří jej slyšeli? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Nejen, že se na Štěpána za jeho slova zlobili, ale dokonce po něm házeli 
kameny. Ale on neutekl. Věřil v Ježíše a jak jsme slyšeli, dokonce Jej i 
viděl! Dokonce za Něj zemřel! 
Jaký asi byl Štěpán, děti? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl velmi statečný a spravedlivý a také hodný. I když mu ostatní 
ubližovali, přimlouval se za ně a říkal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích!“ 
Sv. Štěpán byl jako tahle květinka. (Kněz dětem ukáže květináč 
s cibulkou).  
Je to krásná květina, líbí se Vám? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Nemá ani květ, je to jen cibulka. Cibulka je, děti, jako vaše srdce. Je v ní 
ukrytý celé tajemství života, ten velký zázrak Božího Stvoření a Kristovy 
lásky. Když budete o cibulku pečovat, vyroste a vykvete krásným květem, 
tak jako sv. Štěpán vyrostl a vykvetl Kristovým přátelstvím a láskou. Ale 
pozor děti, květina je velice křehká, musíme ji chránit a trpělivě oni 
pečovat až dokonce! 
Děti, dnešní čtení je hodně složité i pro dospělé. My si budeme 
pamatovat, že Ježíš nás nikdy neopustí, protože Jemu na nás záleží. Když 
budeme trpěliví a vytrvalí až do konce, nemusíme se ničeho bát! 
Moc vás chválím a děkuji vám. Pojďme do kostela a buďte stateční a 

vytrvalí jako sv. Štěpán!   


