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12. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš řekl svým apoštolům: „Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden z nich 
nespadne na zem bez vědomí vašeho Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. 

Nebojte se tedy: Máte větší cenu než všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před 
lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, 

zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ (Mt 10,29-33) 

 

Děti, už se vám někdy, někdo posmíval, když se dozvěděl, že máte rádi 
Ježíše a že chodíte každou neděli na bohoslužby do kostela? (nechat 
reagovat děti). Možná, že jste v té chvíli byli smutní a cítili se osamělí, 
protože vaši kamarádi ze školky nebo ze školy o Ježíši nic nevědí a do 
kostela se chodí podívat jen o Vánocích, aby si prohlédli jesličky.  
Ale nebuďte vůbec smutní. Protože v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že 
Pán Ježíš něco apoštolům říká. Nejprve se vás zeptám, jestli víte, kdo to 
jsou apoštolové? (nechat reagovat děti). Ano, jsou to přátelé Pána Ježíše, 
které si On vyvolil, vyučil a posílá je do celého světa. A pamatuje si někdo, 
co apoštolům v dnešním evangeliu Pán Ježíš řekl? (nechat reagovat děti). 
Řekl jim, že se nemají bát! Že naopak mají být stateční a to co jim Ježíš 
předal, mají oni předávat dál.  
A děti představte si, že to není úkol jen pro apoštoly, ale také pro nás 
všechny křesťany. I vy, i když třeba chodíte teprve do školky nebo do první 
či druhé třídy, máte být stateční a nebát se o Pánu Ježíši mluvit.  
A nyní se podívejte na tento obrázek. (příloha č. 1) Děti poznáte, kdo je na 
obrázku? (nechat reagovat děti) Určitě jste poznali vrabčáka.  
Co dělá takový vrabčák? Dělá přesně to, k čemu byl stvořen. Štěbetá, 
poskakuje, létá, čistí si svá peříčka, stará se o své hnízdo a o svá mláďata. 
Dělá jen to, k čemu byl stvořen. A co my? K čemu jsme byli stvořeni my, 
lidé? Byli jsme stvořeni k lásce. To je náš úkol. Máme být hodní a pomáhat 
mamince nebo tatínkovi s tím, co potřebují. (rozdat přílohu č. 2.) Nyní 
můžete našeho vrabčáka vybarvit a nalepit kolem něj to co byste mohli 
dělat pro druhé. (rozdat vystřižené cedulky, které si děti dolepí vedle 
svého vybarveného vrabčáka) 
Svůj hotový obrázek pak můžete předat svým rodičům.  
 

 

 

Pomůcky: příloha č. 1 a příloha č. 2, vystřižené texty z přílohy č. 3, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy 


