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11. neděle v mezidobí cyklus B 

 
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je 

vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: 
napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člověk vezme 
srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím 
ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na 

zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že 
ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ (Mk 4,26-32) 

 
Pomůcky: obrázek stromu a hořčičná semínka, pastelky a lepidlo 
 

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o malém semenu, které roste 
samo o sobě. Nejdříve je to malé semínko, které klíčí, pak proráží zem, až 
vyroste nad zemí. Má listy, květy a nakonec plody. To malé semínko 
bychom mohli docela dobře přirovnat k vám dětem. Vy také rostete. 
Nejprve jste byly malé miminka, pak jste začaly lézt, mluvit, chodit, běhat 
atd. A až vyrostete, budete jistě krásní, jako rozkvetlý květ a budete 
přinášet plody. Jaké plody? Plody lásky vašich rodičů, kteří se o vás nyní 
nejen starají, ale také vás vychovávají a předávají vám lásku k Bohu. Těmi 
plody je láska k Bohu a k druhým lidem, ohleduplnost, trpělivost, radost 
atd. Možná vás tomu vaši rodiče učí beze slov. To znamená, že o tom 
nemluví, ale vy můžete vidět, jak se třeba modlí před jídlem, že děkují za 
Boží požehnání, když se něco vydaří, nebo že prosí Boha o pomoc, když se 
se s něčím trápí. Jsou pro vás velkým příkladem a vaším úkolem je hodně 
se od nich učit. A pak se v evangeliu mluvilo také o jedné konkrétní 
rostlince. Vzpomene si někdo, o jakou rostlinu se jednalo? (nechte 
odpovědět děti) Jednalo se o hořčici. Víte někdo z vás, jak vypadá 
hořčičné semínko? (nechte reagovat děti) Je velmi malé, ale jak jsme 
v evangeliu slyšeli, když vyroste je větší než ostatní rostliny a dává 
dostatek stínu. Vidíte, malé semínko a jak velký užitek může dát. Stejně 
jako vy milé děti. I vy můžete být velmi užiteční, i když ještě nejste velcí a 
dospělí. Můžete být druhým příkladem, můžete ukazovat ostatním 
dětem, jak se snažíte druhé mít rády. A umíte být v lásce také velmi 
stateční. Jako byl např. sv. Vít, jehož svátek budeme slavit v úterý 15. 
června. On byl velmi statečný a na jeho přímluvu se uzdravilo mnoho 
nemocných. A to mu bylo teprve 8 let. Sv. Václav na jeho počest nechal 
stavět v Praze kostel, který dnes známe jako Katedrálu sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha. Takže i ze sv. Víta si můžeme vzít příklad. A nyní tady máme 
pracovní list. Vybarvěte strom a pak pod něj nalepte hořčičná semínka  
 


