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5. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? 
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. 
Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, 
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré 
skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16) 

 
 

Pomůcky: 
+ Kuchyňská sůl v misce 
+ Lampa se svíčkou nebo svíčka na podložce 
+ Voskový papír (používá se na výrobu lampionů a lze ho kopit v papírnictví) a fixy 
+ Baterka 
+ Obrázek, který se přemaluje na voskový papír z přílohy č. 1  

 

Nejprve si s dětmi přečteme úryvek evangelia. 
Děti, víte, co mám v téhle misce? (katecheta ukáže misku, dá prostor 
dětem)  
Že by to byl cukr nebo mouka? Jak to poznáme? (dát prostor dětem) 
Tak tedy ochutnejte. (katecheta nechá děti, aby ochutnaly). 
Je to sůl! A je pořádně slaná, a tak je to správné! Sůl potřebujeme, 
abychom mohli žít a pokud by se sůl ztratila ze světa, umřeli bychom!  
Co nám Pán Ježíš dnes řekl o nás a o soli? (dát prostor dětem) 
Říká, že my jsme solí pro tento svět! Pomáháme světu tím, že přinášíme 
Pána Ježíše, všem o Něm vyprávíme, aby všichni věděli, že je náš Přítel  
a Pomocník, že za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých.  
Děti, co jsme v Evangeliu slyšeli o nás a o světle?(dát prostor dětem)  
Tma všechno zahalí, a protože nevíme, co je za ní, bojíme se. Co tedy 
udělat, aby nás tma neděsila? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Rozsvítíme světlo! (katecheta zapálí svíčku v lucerně)  
Co říkal Pán Ježíš, že máme dělat se světlem? (dát prostor dětem)  
Světlo je potřeba dát na stůl, aby bylo pořádně vidět a nikdo už se nemusel 
bát tmy. To světlo není jen pro nás, ale pro každého člověka. Někdo ten 
plamínek schovává, ale vy přímo záříte celému světu Jeho světlem, už tím, 
že máte na tváři úsměv. Jsem rád, že se usmíváte a za to vás chválím  
a děkuji vám. Abychom na to nezapomínali, máme tady pro každého 
voskový papír. Na něj si namalujeme z  předlohy obrázek (obrázek je 
stažený ze stránek deti.vira.cz). Nejprve obrázek není dobře vidět, ale nyní 
zkusíme za obrázek dát rozsvícenou baterku a podívejte se, jak se obrázek 
rozzářil, když jsme ho dali ke světlu. Tak je to i s námi, když jsme s Ježíšem, 
máme ho rádi a posloucháme ho, jsme také plni světla. Nyní si vezměte 
obrázek domů a rodičům doma ukažte, jak váš obrázek pěkně svítí.    


