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5. neděle velikonoční cyklus C 
 

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) 

 

 
Pomůcky, které doporučujeme: srdíčka, pastelky a tužky (případně nůžky, pokud nemáte srdíčka 
dopředu vystřižená). Dopis pro rodiče.  
 
 

Milé děti, dnešní evangelium začíná slovy: „Nové přikázání vám dávám.“ 
To jsou slova Ježíše ve večeřadle, kde učedníkům Ježíš umyl nohy, aby jim 
dal příklad lásky a služby.  
A nyní slyšíme o novém přikázání. Nařídil toto přikázání Ježíš učedníkům, 
nebo co s ním udělal? (nechte reagovat děti) Ježíš „nenařizuje“, ale nové 
přikázání „daruje“. A co se má udělat s darem, který dostaneme? Máme ho 
položit někam pod postel, aby nám ho nikdo nevzal, nebo do skříně, aby se 
na něj neprášilo? (nechte reagovat děti) Co vy děti děláte s darem, který 
od někoho dostanete? (nechte reagovat děti) Když dostaneme od někoho 
dar, tak jej určitě rozbalíme, abychom si ten dárek mohli pěkně užít. 
Darem, který od Ježíše učedníci a tím i my dostali, byla rada: „milujte se 
navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. A slovo 
přikázání, které jsme tam slyšeli, může také znamenat, slovo „posílat“. 
Takže Ježíš nás posílá, abychom druhé lidi kolem nás měli rádi. Ježíš nás 
posílá mít rád lidi kolem nás, protože ví, že když se takto lidi k sobě chovají, 
tak jsou šťastní a láska se pomalu, ale jistě stává vzájemnou.  
Můžete si to děti doma vyzkoušet. Zkuste si dnes společně se svými rodiči 
a sourozenci vylosovat každý jedno srdíčko, které si za chvilku vyrobíte.  
Doma dejte připravená srdíčka do nějaké mísy a každý ať si vylosuje jedno 
s jedním jménem. Člena rodiny, kterého budete mít na svém papírovém 
srdíčku, pak zkuste celý den mít co nejvíce rádi. Jméno, které jste si 
vylosovali, nikomu neříkejte a svoje skutky lásky dělejte tajně. Když se vám 
to bude dařit, tak to určitě ta vaše vylosovaná osoba pozná. Na konci dne, 
až se sejdete k modlitbě, si o tom můžete popovídat. Uvidíte, že Ježíš měl 
pravdu, když nás „posílal“ mít rád lidi kolem nás, protože to vede ke štěstí.  
Nyní si vystřihněte nebo vezměte každý tolik srdíček, kolik jich je členů ve 
vaší rodině. Do každého srdíčka napište,(dětem, které neumí psát, musíte 
pomoci) jména vašich sourozenců, maminku, tatínka apod. Na každém 
srdíčku je pouze jedno jméno. Srdíčka složte a doneste domů s dopisem 
pro rodiče, ve kterém je popsáno, co máte doma se srdíčky udělat. 
(rozdejte dětem dopis pro rodiče) Srdíčka můžete před složením ještě 
pěkně vybarvit.  


