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17. neděle mezidobí cyklus A 
Ježíš řekl zástupům:  

    "Nebeské království je podobné pokladu, ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s 
radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.  

    Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu 
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.  

(Mt 13, 44-46) 
 
 

Pomůcky, které navrhujeme: pokladničku s překvapením pro každé dítě, příloha č. 2 + nůžky  

 

 
Milé děti, dnes jsme, stejně jako minulou neděli slyšeli, k čemu přirovnává 
Pán Ježíš Nebeské království. Kdo pak z vás si vzpomene na první i druhé 
přirovnání? (necháme reagovat děti) V prvním je Nebeské království 
přirovnáno k pokladu a v druhém k obchodníku se vzácnými perlami. Poklad 
i perla jsou cenné věci. Máte i vy něco cenného? (necháme reagovat děti) 
Třeba nějaký zlatý prstýnek nebo přívěšek na krku? Když se o něčem řekne, že 
je to cenné, znamená to, že to má velkou hodnotu. V případě Nebeského 
království dokonce takovou hodnotu, že ten, kdo Nebeské království získá,       
(v dnešním evangeliu zaznělo, že jej najde) prodá všechno co má, aby Nebeské 
království měl už navždy.  Myslíte si, že kdo takto jedná, že je dobrý 
obchodník? Přece, prodat všechno, co člověk svou prací získal a koupit jen 
pole nebo jednu vzácnou perlu, není to chyba?  
Musím vám říci, že to je ten nejlepší obchod, který může dobrý obchodník 
udělat. Protože všechno co máme a třeba i to, na co jsme se dlouho těšili, než 
nám to rodiče pořídili, se může někdy pokazit. Např. i nejdražšímu autíčku se 
může ulomit kolečko, i nejhezčí panence se může ulomit nožička. Je to tak? 
(necháme reagovat děti) Ale Nebeské království je dokonalé a kdo se jednou 
do něj dostane, bude už navždy šťastný. A to přece stojí za to, že? 
Tady mám pokladničku, ve které je pro každého z vás něco připraveno. 
(ukázat dětem pokladničku) Pokladnička je ale zavřená a abychom ji mohli 
otevřít, musíme nejprve splnit úkol. K získání obsahu pokladničky si vyberte 
perly, které vystřihnete z připraveného listu. Ale pozor! Vstřihněte pouze ty, 
které podle Vás budou k otevření pokladničky vhodné. (rozdat dětem přílohu 
č. 2 a nechat je vystřihnout „perly“) 
Kdo vystříhal správné „perly“, může přijít k pokladničce, kde si pro sebe 
vybere nějaké překvapení. (každému dát z pokladničky jednu věc, např. 
sladkost, nebo nějakou jinou drobnost)  
 
 


