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7. neděle velikonoční cyklus B 

 
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli 
jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil 

jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k 
tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. (Jan 17, 11-13) 

 
Pomůcky: čtvrtky, špejle, pastelky, lepidlo nebo izolepa, předloha postav 

Milé děti, když posloucháme evangelium, tak většinou slyšíme, že Ježíš 
mluví se svými učedníky, nebo s jinými lidmi, uzdravuje, povzbuzuje, 
dává nám lidem naději, že Boží království je připravené pro nás apod. Ale 
dnes je to jiné. Ježíš nemluví s námi, ale s někým jiným. Víte někdo 
s kým? (nechte odpovědět děti) Ano, Ježíš mluví se svým Otcem, kterého 
dokonce nazývá svatým. Svému svatému Otci svěřuje nás lidi. My totiž 
zůstáváme zde na zemi, ale Ježíš odešel ke svému Otci. Tomuto svátku 
říkáme Nanebevstoupení Páně. Takže Ježíš se modlil za mě, za tebe, za 
tvoje rodiče, za babičku i dědečka, za tvé kamarády, zkrátka za všechny. 
Nemodlil se za to, aby lidé byli uchráněni ode všeho špatného, aby neměli 
žádné nemoci, nestrádali a tak podobně. Protože, kdybychom nezažili 
v životě i těžké chvíle, těžko bychom si vážili těch dobrých chvil. Ježíš se 
za nás modlil ke svému Otci proto, abychom byli mezi sebou jedno, jako 
je jedno on se svým Otcem. Ale co je ta jednota o které Ježíš mluví? Je to 
jednota vzájemné lásky. To neznamená, že máme být všichni stejní, že 
musíme mít všichni stejné hračky, stejné oblečení, mluvit stejným 
jazykem nebo mít stejnou barvu kůže. Vždyť lidé ve světě jsou velmi 
odlišní. (rozdejte dětem pracovní list) Na tomto pracovním listu vidíme, 
že nejen lidé jsou různí, ale také zvířátka. A to je dobře. Protože svět je 
tak mnohem zajímavější. Ale vraťme se nyní k tomu co je tedy ta jednota, 
o které mluví Ježíš. Je to jednota v lásce, v milosrdenství. Nemůžeme 
chtít, abychom byli stejní, ale abychom se vzájemně měli rádi. Můžeme  
i my být v jednotě mezi sebou, jako je Ježíš se svým Otcem? Určitě 
můžeme. Není to jednoduché a stojí to mnoho úsilí. Nejvíce práce totiž 
budeme mít sami se sebou. Ale odměnou nám bude radost, kterou nám 
Ježíš v evangeliu slibuje: „aby měli v sobě plnost mé radosti“. Tak 
budeme radostní zde na zemi a jednou také v ráji, kde nám Ježíš připraví 
místo. A nyní udělejte úkol. Nejprve vybarvěte a vystřihněte různé 
postavy. Nezapomeňte, že lidé jsou různí. Světlí i tmaví, s šikmýma očima 
i rovnýma, oblečení bohatě i chudě, mladí i staří atd. Postavy pak nalepte 
na špejle a můžete začít hrát divadlo o pěkných vztazích mezi lidmi.  
 


