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3. neděle mezidobí cyklus A 
 

" Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a 
usadil se v Kafarnau při moři (…)  Od té doby začal Ježíš hlásat: "Obraťte se, neboť se přiblížilo 

nebeské království." Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry - Šimona, 
zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte 

za mnou, a udělám z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud 
dál, uviděl jiné dva bratry - Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým 

otcem Zebedeem spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a následovali ho. (…)." 
(Mt 4,12-23) 

 
Pomůcku, kterou navrhujeme: 
+ baličák a fixy 
+ klacky jako rybářské pruty případně rybářské šátky 

 

Katecheta děti postaví do prostoru, aby stály zády k němu. Pak zvolá: 
Děti, obraťte se! 
Víte co jste udělaly? (dát prostor dětem)  
Každý se nějak otočil. (katecheta se ptá, jak se jednotlivé děti obrátily) 
Když někdo na nás zavolá „obraťte se“, tak obvykle otočíme alespoň hlavu. 
Jsme zvědaví, kdo volá a co chce. Když jsme moc zvědaví, tak se dokonce celí 
můžeme otočit, abychom dobře viděli.  
Dnes jsme v Evangeliu slyšeli, jak Ježíš na nás volá a říká: obrať se, tady jsem, 
chci ti ukázat nebeské království. Když se obrátíš, tak ho uvidíš. Já jsem 
nebeské království. 
A Ježíš ten nás volá jménem. Jaká jména jsme dnes slyšeli v Evangeliu? (dát 
prostor dětem, nehodnotit a psát na baličák) 
Šimon, zvaný Petr, který se stal prvním papežem; a jeho bratra Ondřeje; 
Jakuba a jeho bratra Jana, syny tatínka Zebedea. 
Co se stalo, když je Ježíš povolal? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Nechali všeho a šli za Ježíšem.  Když vás volá mamka nebo taťka, abyste jim 
pomohli…také hned vstanete od televize nebo nějaké hry a utíkáte jim 
pomoct? Nebo to někdy trvá pěkně dlouho a musí opakovat své volání? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Ježíš volá i nás. Rozdám vám rybářské pruty a budete rybáři. Ježíš totiž 
přichází do našeho každodenního života, tam kde právě jsme. A teď jsme 
rybáři.  
Zkusíme si dnes, jestli Ježíše poslechneme lépe než rodiče.  
Já budu dnes hrát Ježíše. Až uslyšíte své jméno, pustíte ihned prut a 
postavíte se za mne. Skvělé. A teď si někdo z vás může zahrát na Ježíše.  
(Hra se opakuje, kolikrát chceme. V případě, že by se jednalo o větší děti, 
může se hra obměnit tím, že si děti vyberou jména učedníků a jejich jména 
si předávají.)  
Jaký je závěr dnešního setkání? (napsat na baličák) 
+ Ježíš nás dobře zná, protože zná naše jméno 
+ Ježíš přichází tam, kde právě jsme 
+ Ježíš nás volá, abychom vnímali, kde je a mohli jít za Ním. 


