
JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA 

1. setkání 

MODLITBA 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsme se minule mohli více seznámit se 

svatým Janem Pavlem II. Děkujeme za jeho příklad odhodlání  

a vytrvalost v modlitbě. Prosíme, otevři naše srdce, abychom 

správně naslouchali Tvému slovu. Amen. 

ČETBA – z evangelia podle Jana (J 8, 12) 

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě 

následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“  

KATECHEZE 

Základní slova – světlo a život 

Obsah 

Dnes jsme slyšeli od Ježíše pouze jednu jedinou větu, Já jsem světlo 

světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jedna jediná věta. O čem tato věta 

mluví? O světle a o životě. Děti, co všechno nám dává světlo? Nechte děti reagovat. Slunce, lampa, žárovka, svíce, 

oheň apod. Bez světla bychom my lidé nemohli nic dělat, nic se naučit a bez světla by na zemi nic nerostlo, nebyl by 

život. Co nám tedy Ježíš touto větou chce říci? Nechte děti reagovat. 

Světlo je nejkrásnějším symbolem Boha. Bůh je světlo a v něm není vůbec tma. Vzpomeňme na Stvoření světa. Jako 

první Bůh stvořil světlo. Světlo, které dává, aby mohlo být všechno viděno, poznáváno a dávalo radost. Bůh chce, 

abychom vše kolem sebe viděli a poznávali a abychom se z toho radovali. A o tomto světle mluví Ježíš – on je Bůh, 

on je ten, který nám dává poznávat pravdu, s ním a skrze něj dojdeme k věčnému životu. On se nám nabízí a také 

nám nabízí spásu. Máme vyjít z temnoty a jít za světlem, jít za Ježíšem, protože jenom u něho je a v něm je to pravé 

světlo, ten pravý život. 

Ježíš je světlo světa, protože je to Boží Syn a on nám zjevuje Boží lásku: ukatuje každému člověku, každému z nás 

odkud přichází a kam jde a přináší nám vykoupení. A tím chce, abychom ho následovali a budeme stále ve světle (ne 

v temnotě). Jak bychom mohli Ježíše následovat, jak se mu podobat? Nechte děti reagovat. Správně, tím, že 

budeme mít druhé rádi, budeme druhým pomáhat, budeme plnit své povinnosti, budeme se modlit, zastaneme se 

slabších, umíme se rozdělit atd. 

A víte děti, proč si třeba při modlitbě zapalujeme svíčku nebo proč jsou zapálené svíčky v kostele na oltáři? Nechte 

děti reagovat. Ano, světlo, plamen svíce nám připomíná, že Ježíš vstal z mrtvých, že on nám dává světlo. Pravé 

světlo, a tím i život. A proto také právě teď v listopadu si připomínáme svátek všech svatých a také vzpomínáme na 

všechny zemřelé a zapalujeme na hřbitově svíci, která připomíná Ježíše a jeho život věčný. Tak na to nikdy 

nezapomeňte, světlo nám dává naději, že smrtí život nekončí. 

 

AKTIVITY 

 Navštivte s dětmi místní hřbitov a zapalte svíčky. Každé dítě si může vybrat, na který hrob svou svíci položí. 

 Pro menší děti vytiskněte pracovní list (viz příloha). 

 Vyzkoušejte si s dětmi stínové divadlo. Potřebujete silnou žárovku na vytvoření světla a vlastní ruce (viz 

příloha). 
 

Hra – SVĚTLO A TMA 

Hraje se v týmech, ale pozor, mezi hráči jsou i zrádci. Poznáte, který z nich to je a dokážete ochránit světlo? 



Co potřebujete: baterku a sirky. Sirky nepoužité a některé ohořelé, podle počtu dětí. Vytyčte si začátek a konec 

herního pole (např. zahradu). Jestli nemůžete být venku, připravte si prostor uvnitř.  

Jak hru hrajeme: Nasypte sirky do pytlíku a nechte každého hráče si jednu vylosovat. Pozor! Hráč nesmí nikomu 

ukázat, kterou sirku si vytáhl. Pokud je celá, je z hráče ochránce světla. V případě, že je ohořelá, je to zrádce a snaží 

se světlo za každou cenu zhasnout. 

Hráči zapnou baterku a jejich úkolem je dopravit ji od začátku ke konci hracího pole bez jediného zhasnutí. 

Zrádci se nesmí ze začátku prozradit, aby měli vhodnou příležitost ke zhasnutí baterky. 

Jakmile ostatní hráči získají podezření, že s daným hráčem není něco v pořádku, mohou ho jakýmkoliv způsobem 

držet od baterky co nejdále. 

Pokud jim jiný zrádce baterku zhasne nebo naopak s ní dojdou do cíle, začíná se hrát znovu od začátku. 

Tahle hra určuje pouze vítěze jako skupinu ochránců světla nebo skupinu zrádců, nikoliv jednotlivce. Je ale dost 

zábavná, zvláště jdete-li přes různé překážky a určitě ji budete hrát pořád dokola. 

 

Tvoření – Domácí svíce 

Co potřebujete: zbytky starých nedohořelých svící, knoty s plíškem nebo silnější bavlněný provázek, staré voskovky, 

skleničky od přesnídávky nebo pevnější kelímek od jogurtu, špejle, tavná pistole nebo vteřinové lepidlo, velkou 

sklenici na rozehřívání vosku, nůžky. 

Jak postupujeme: můžete starý vosk nakrájet na menší kousky a vhoďte do velké sklenice, ve které budete vosk 

rozpouštět na vodní lázni. Přidejte voskovku podle toho, jakou chcete barvu svíčky. Vosk úplně rozpusťte. Kdybyste 

chtěli mít svíčku voňavou, přidejte esenciální olej podle své fantazie. Na dno skleničky nebo na dno kelímku od 

jogurtu přilepte tavnou pistolí knot s plíškem. Také je možnost knot po nalití vosku zapřít dvěma špejlemi, jako ve 

videu. Poté opatrně nalévejte rozehřátý vosk. Nakonec nechte pořádně vychladnout. Jestliže jste použili kelímek od 

jogurtu, po vychladnutí opatrně sloupněte. 

https://www.youtube.com/watch?v=_7nJ0_w7IgI              

https://www.youtube.com/watch?v=o8CO4Omu1yo 

Ze včelího vosku: https://www.youtube.com/watch?v=4MN05_KN-Kw 

PÍSEŇ 

Na závěr si můžete zazpívat písničku Zář tváře Tvé (viz příloha). https://www.youtube.com/watch?v=_Twd3Xa0Gsw 

nebo https://www.youtube.com/watch?v=p7JduytoK6o 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Pane Ježíši, Ty jsi světlo světa pro všechny lidi, Ty nám svítíš na cestu životem. Chtěli bychom se dnes zvlášť také 

pomodlit za všechny věrné zemřelé, za duše v očistci. Prosíme, přijmi je do svého království. Amen. 

(nebo) 
Dobrý Bože, Ty jsi Stvořitel a Dárce života.  
Děkujeme Ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel. 
S důvěrou Ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, abys je přijal do náruče své lásky. 
Ukaž jim své milosrdenství a promiň jim jejich nedostatky. 
Velkoryse je odměň za vše, co v životě vykonali dobrého a z lásky.  
Naplň jejich víru a přijmi je mezi vyvolené v nebi. 
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji. Amen 
 
Otče náš; Zdrávas, Maria 
 

        V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220 

https://www.youtube.com/watch?v=_7nJ0_w7IgI
https://www.youtube.com/watch?v=4MN05_KN-Kw
https://www.youtube.com/watch?v=_Twd3Xa0Gsw
https://www.youtube.com/watch?v=p7JduytoK6o
mailto:vesela@bcb.cz




 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


