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0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída 

 
2. neděle po Narození Páně Cyklus C 

 
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 

povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To 
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to 
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale 
vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo 
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  
(Jan 1,1-5.9-14) 

 
Pomůcka: Pracovní list z Kanán - Katecheze na neděli, pastelky 

Milé děti, dnešní evangelium je o slově. Máte rádi pěkná slova? Např., 
když vám maminka řekne: „mám tě ráda; jsi moje milé dítě; jsme moc 
rádi, že tě máme“ apod.? To jsou moc hezká slova, která si lidé z lásky 
říkají. Ale některá slova mohou být i jiná, méně hezká. Mohou to být 
slova hanlivá, urážející, plná nelásky. I taková slova si občas lidé říkají. 
Slovo, o kterém dnes mluvíme, je slovo plné dobroty a lásky, protože je to 
Bůh sám. Dnešní evangelium od evangelisty Jana je o Slově s velkým „S“. 
Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Víte, o jakém Slovu 
Jan mluví? (nechat reagovat děti) Mluví o Ježíši, jehož narození jsme 
před týdnem oslavovali. Tím Slovem je opravdu Ježíš – Bůh, který se stal 
člověkem, přišel na zem jako dítě a z lásky se za člověka obětoval.  
A také jsme v dnešním evangeliu slyšeli o světle. Ježíš je světlem, které 
před námi svítí, takže se s Ním nemusíme bát, že do něčeho narazíme 
nebo nabouráme. S Ježíšem se cítíme bezpečně jako v náruči maminky, 
která nás má ráda. Světlo se nám rozzářilo již v noci, kdy jsme společně 
slavili narození Ježíše. Kdy to bylo? (nechat reagovat děti) Světlem byly 
hvězdy na nebi, světýlka na vánočních stromcích a třeba i prskavky, které 
máme tak rádi. Všechna ta světýlka nám mají připomínat právě to Světlo, 
o kterém nám píše evangelista Jan v dnešním evangeliu. Radujeme se ze 
světla, protože díky němu máme všechno osvícené, rozzářené a radostné.  
Proto až dnes přijdete domů z bohoslužby, požádejte své rodiče, abyste si 
mohli rozsvítit ještě vánoční stromek nebo alespoň malou svíčku, která 
vám bude dnes připomínat Světlo – Ježíše.  
Nyní si vyplňte pracovní list, kde najdete různá světla. (rozdejte dětem 
pracovní list) 

 


