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11. neděle mezidobí cyklus A  
Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před horou. 

Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu domu a oznámíš 

synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl 

vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým 

vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým 

lidem.“ (Ex 19,2-6a) 
 
 

Pomůcky: příloha č. 3, pastelky nebo fixy 
 
 
 

Milé děti, kdo z vás již byl někdy na poušti? Možná někdo s rodiči na 
dovolené, ale většina asi na poušti nebyla. Ale umíme si poušť představit, 
že? Jak asi vypadá? (necháme reagovat děti) Ano poušť je krásné místo, 
plné slunce, ale pro rostliny, zvířata, lidi, zkrátka pro všechno živé je to 
velmi nehostinné místo.  
Před chvilkou jsme v prvním čtení slyšeli, že Mojžíš zavedl celý národ na 
poušť, řekl jim, aby se zatím utábořili a sám od nich odešel na horu, kde 
kdysi viděl hořící keř a z něho slyšel Boží hlas, který ho poslal do Egypta. 
Odtud měl Mojžíš odvést celý národ do nové, krásné země, kde už by 
nežili jako otroci, ale byli by svobodní.  
Ale před chvilkou jsme si řekli, že poušť rozhodně nevypadá jako krásná a 
pohostinná země. Jak to ten Bůh tedy myslel? Chtěl, aby lidé žili na 
poušti, kde není voda? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Ne, jistě ne. Bůh chce, aby každý člověk byl šťastný a měl to, co potřebuje. 
Dokonce říká, že si přeje, aby každý člověk byl v jeho království, protože 
jsme Jeho svatým lidem. Není to krásné? Bůh je náš nebeský otec, který o 
každém z nás ví a má nás rád. To vy děti dobře víte, že?  
A představte si, že příští neděli 21. června má svátek každý otec. Ten den 
je totiž Den otců. Všichni tatínkové budou mít svátek. Mám pro vás úkol. 
(Katecheta rozdá dětem obrázky sv. Josefa). Jak vidíte děti, na obrázku 
je sv. Josef s Ježíškem. Sv. Josef totiž vychovával Ježíška, jako kdyby byl 
jeho tatínkem. Měl ho rád a pomáhal mu se vším, co malý Ježíš 
potřeboval. Ale vy děti víte, kdo je Ježíšův otec. (necháme reagovat děti). 
Ježíšův otec je Bůh. Co máme dělat, aby Bůh věděl, že ho také máme 
rádi? Máme Boha poslouchat a zachovávat Jeho smlouvu. Ale jak to 
udělat? (necháme reagovat děti). Máme poslouchat naše rodiče a oplácet 
jim jejich lásku tím, že nebudeme odmlouvat, když nám něco řeknou, 
nebo když nás o něco požádají. Vezměte si obrázek domů, vybarvěte jej  
a můžete ho tatínkovi dát jako dárek ke dni otců. 


