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6. neděle mezidobí cyklus A 
 

„Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.“(Sir 15,16) 
 

Pomůcky:  
Obrázky z přílohy č. 1 a č. 2 + lepicí páska, lepidlo, špejle, pastelky, nůžky, tvrdší papír 

 

Děti, umíte si uklidit pokojíček? (dát prostor dětem) 
A teď si představte, že si hrajete s kamarádem a maminka řekne: „Ukliď si, 
prosím, svůj pokojíček!“ Bude se vám hned chtít? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)   
Takže, i když si umíte uklidit pokojíček, to ještě neznamená, že bude vždy 
uklizený. Musíte také chtít, jinak zůstane v nepořádku. Co se stane, když si 
budete dál hrát s kamarádem? (dát prostor dětem, nehodnotit)   
Asi se někdo z rodičů bude zlobit. Oni vás totiž učí, že chtít něco udělat je 
skoro stejně důležité jako to umět udělat.  
A kdo ví, čím to je, že něco chceme a něco jiného ne? (dát prostor dětem) 
Je to naší vůlí. Kdo nám dal vůli? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Bůh daroval vůli každému z nás. A k tomu nám dal rozum, abychom se 
dokázali rozhodnout, co chceme a co nechceme. Rodiče vás učí používat 
rozum, abyste se správně uměly rozhodovat pro to, co je dobré. Proto vám 
tak často vysvětlují, proč je něco dobré a něco jiného zase špatné. Abyste 
tomu rozuměly a až budete dospělí, dokázaly se správně rozhodnout.  
Dnes jsme v prvním čtení slyšeli: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé 
moci zůstat věrným.“ Když budu chtít a budu umět poslouchat Boha, dokážu 
se správně rozhodnout. Bůh nám daroval vše potřebné, rozum, vůli a cit, 
abychom to dokázali a přitom Mu zůstali věrní.  
V dnešním evangeliu mluví Pán Ježíš také o věrnosti, máme být věrní ve 
vztazích. To znamená, že když s někým kamarádím a pohádám se s ním, měl 
bych se zase rychle usmířit a nezůstat nahněvaný. To není snadné, ale je to 
potřebné. Protože největší přikázání ze všech je milovat Boha celým svým 
srdcem, celou svou myslí a celou svou silou a bližního jako sám sebe. A chtěli 
bychom, aby na nás byl někdo naštvaný a nekamarádil se s námi? Proto je 
dobré začít hned a jako první a usmířit se s tím, kdo se na nás zlobí. Mám 
tady pro vás takovou pomůcku. Na obrázcích je holka a kluk, kteří se chtějí 
usmířit. Nejprve si obrázky nalepte na tvrdší papír. Pak si je můžete vybarvit 
a vystřihnout. Na zadní stěnu postaviček si nalepte špejli a máme tu hned 
divadlo. Vezměte si postavičky domů a rodičům doma řekněte, co jsme si 
dnes zapamatovali. Že důležité je se usmířit, když se někdo na někoho zlobí, 
a že nejlépe je začít hned a jako první. Můžete jim to i zahrát pomocí 
postaviček, které jste vytvořili.  


