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Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B 

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří 
však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ 

(Mt 28,16-20) 

 
Pomůcky: plakát PMD v příloze a modlitba misionáře 
Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Pán Ježíš posílá učedníky 
do celého světa. Mají velký úkol. Víte jaký? (nechte odpovědět děti) Ano 
mají křtít všechny národy a učit je zachovávat to, co sami přijali. Ale co to 
je, to, co jim Pán Ježíš přikázal? Co mají zachovávat? Především je to 
láska. Láska k Bohu a k člověku. Láska, která je založena na opravdových 
skutcích, to znamená láska, která používá nohy, ruce, hlavu, jazyk atd. 
Zkusme si to nyní společně vysvětlit. Na co všechno máme ruce? (nechte 
děti, aby třepaly rukama) Ano, máme je na práci, na hru, na pohlazení 
atd. A na co máme nohy? (nechte děti, aby dupaly nohama) Nejen na 
běhání, na fotbal, na tancování, na chození, ale také, aby nás donesly 
třeba k babičce, k dědečkovi, k někomu, který na nás čeká a má radost, že 
za ním přijdeme. A na co máme děti hlavu? (nechte děti, aby zakývaly 
hlavou) Na přemýšlení, na dobré nápady. A na co máme jazyk? (nechte 
děti postupně zazpívat jednu sloku libovolné písničky) Na chválení, na 
modlitbu, na radu, na to, abychom řekli druhému, že ho máme rádi a že 
ho má rád Bůh. A děti víte, jak se říká lidem, kteří stejně jako učedníci 
dokáží opustit svoje domovy a jdou k potřebným lidem, aby jim 
prokazovali milosrdenství a vyprávěli jim o Ježíši? (nechte odpovědět 
děti) Říká se jim misionáři. Ti musí umět dobře použít své nohy, ruce, 
jazyk, svůj rozum a především své srdce. Je to těžký úkol  
a někdy i nebezpečný. Ale jejich velkou posilou je samotný Pán Ježíš. 
Protože, kdo z vás si vzpomene, co Pán Ježíš říká na konci dnešního 
evangelia? (nechte odpovědět děti) „Hle, já jsem s vámi po všechny dny 
až do konce světa“ A představte si děti, že i vy se můžete stát misionáři. 
Můžete se třeba spolu se svými kamarády, rodiči nebo se svou paní 
učitelkou modlit za misionáře nebo dokonce založit misijní klubko. 
Chtěly byste děti? (nechte odpovědět děti) Tak to je skvělé. Můžete se 
třeba podívat doma na web misio.cz a tam už se dozvíte, jak konkrétně se 
i z vás mohou stát misionáři. 
 


