
SV. JAN PAVEL II.  

2. setkání 

MODLITBA 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za lidi, kteří mají tu odvahu misijně 

působit v cizích zemí a za všechny kněze, kteří jsou a působí 

v naší diecézi. Amen. 

ČETBA – ze života svatého Jana Pavla II. 

Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. 

května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otec byl 

důstojník, matka v domácnosti. Karolův bratr Edmund byl  

o čtrnáct let starší. Jeho sestra Olga zemřela jako malinká šest let 

před jeho narozením. 

V devíti letech mu zemřela maminka a o tři roky později i jeho bratr, 

který byl lékařem a nakazil se při epidemii. Studoval Filozofickou 

fakultu Jagellonské univerzity v Krakově, kde navštěvoval tajné 

kurzy Teologické fakulty.  

1. listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze a odjel do Říma, aby pokračoval ve studiích. Vrátil se pak do Krakova, kde působil 
jako kněz – kaplan. V říjnu 1953 začal přednášet katolickou sociální etiku na Teologické fakultě Jagellonské univerzity  
a stal se docentem a později profesorem v Krakovském semináři a na Katolické univerzitě v Lublinu. 28. září 1958 přijal 
biskupské svěcení. 1962 se odebral do Říma, kde se účastnil zasedání 2. vatikánského koncilu. 1963 byl jmenován 
krakovským arcibiskupem. 1969 přijal od Pavla VI. titul „kardinála“. 
Kardinál Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16. října 1978 a přijal jméno Jan Pavel II. Během svého pontifikátu vykonal 
146 pastoračních návštěv v Itálii. Apoštolských cest po celém světě vykonal celkem 104. Napsal 14 encyklik, 15 
apoštolských exhortací, 11 apoštolských konstitucí a 45 apoštolských listů. Jako papež napsal také pět knih. Předsedal 
celkem 147 beatifikačním obřadům, během nichž blahořečil 1338 mužů a žen, a také 51 kanonizacím, při nichž svatořečil 
482 osob. 
Dne 13. května 1981 na něj byl na Svatopetrském náměstí spáchán atentát. Poté, co byl následkem zranění dlouhou 
dobu hospitalizován, svému útočníkovi odpustil. S vědomím, že jeho život byl zázračně zachráněn, děkoval Panně Marii 
za její mateřskou ochranu při atentátu. 
30. ledna 2005 naposledy veřejně vedl tradiční nedělní modlitbu Anděl Páně. 1. února 2005 byl hospitalizován na 
poliklinice Gemelli, kde s přestávkami zůstal až do 10. března. 30. března 2005 se při generální audienci ukázal v okně 
Apoštolského paláce. Nebyl schopen promluvit, ale přesto požehnal tisícům poutníků, kteří se shromáždili na náměstí 
svatého Petra. Bylo to jeho poslední veřejné vystoupení. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005 ve 21:37. Byla to první sobota 
v měsíci a zároveň předvečer svátku Božího milosrdenství, jehož slavení sám ustanovil. 
Jan Pavel II.  žil necelých 85 let, papežem byl skoro 27 let. 
27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu papež Jan Pavel II. svatořečen.  
 

KATECHEZE 

Základní slova – VYTRVALOST, ODHODLÁNÍ 

Obsah  

Dnes jsme se seznámili s osobou, kterou většina z nás už určitě zná. Kdo připomene její jméno? Ano, Jan Pavel II. Co 

myslíte, kým vším Jan Pavel II. byl? Nechte děti reagovat. Klukem, synem, bratrem, školákem, studentem, knězem, 

profesorem, biskupem, kardinálem, papežem, můžeme říci, že i cestovatelem, spisovatelem, učitelem, sportovcem. 

Jak je možné, že všechny tyto role dokázal zvládnout? Nechte děti reagovat.  

Protože byl také ČLOVĚKEM, který celý svůj život zasvětil Panně Marii. Nakonec se dokonce stal světcem. Heslo, 

které si zvolil jako papež, bylo: „Totus Tuus“ (Celý Tvůj) a vyjadřovalo jeho životní postoj k Bohu a Panně Marii. Od 

dětství se zúčastňoval mariánských poutí a modlil se Hodinky k Panně Marii. Heslo si Karel Wojtyla vybral z knihy sv. 

Ludvíka Marii Grignona z Mortfortu: "Pojednání o pravé úctě ke Svaté Panně". V této knize je tento odstavec: Totus 



tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia. Praete mihi cor tuum Maria (Celý tvůj já jsem  

a všechno moje je tvé, přijímám tě úplně za svou. Daruj mi své srdce Maria). 

Protože všechnu svou práci, své činnosti svěřoval právě Panně Marii v modlitbě. Byl odhodlaný a vytrvalý ve všem, co 

dělal. Co znamená být odhodlaný? Nechte děti reagovat. • pevný • rozhodný • odvážný  

Pro něco se rozhodnout, mít odvahu to udělat, udělat to, neuhnout, nepolevit. Co znamená být vytrvalý? Nechte děti 

reagovat. Nepřestat, i když mi to nejde, nepřestat, i když jsem unavený, nepřestat, i když mi někdo ubližuje. A to 

hlavně v modlitbě a svěřování našeho konání, sebe, svých bližních do rukou Božích, do rukou Panny Marie. 

 

AKTIVITY  

Pošlete balónky se vzkazem. Napište s dětmi povzbudivé vzkazy, biblické texty pro neznámé adresáty, přivažte je 

na nafouknutý balónek a vypusťte. 

Potřebujete: papír, provázek, balónky, hélium na nafouknutí balónků. 

 

HRA      

Přijela tetička z Ameriky - pro vaše potřeby PŘIJEDE STRÝČEK Z ITÁLIE 

Co potřebujete: nic 

Jak hru hrajete: Posaďte se s dětmi do kruhu a začněte hru slovy: Přijede strýček z Itálie a přiveze mi …, můžete 

doplňovat, co vás napadne, nebo se domluvíte na určitém druhu dovezených věcí – ovoce, zelenina, oblečení, 

předměty z kostela apod. Na řadě je hráč po vaší levé ruce, který má vždy ztížené podmínky tím, že musí znovu 

zopakovat již všechny zmíněné dary, které strýček přiveze a znovu tento seznam doplnit o další položku. Poté 

pokračuje další hráč po levici. Hra končí, když si někdo z hráčů nepamatuje jednotlivé předměty, jak jdou za sebou, 

nebo nedokáže nic jiného vymyslet. Můžete pokračovat novou hrou, jen specifikujte, co je možné, že strýček přiveze. 

Kvíz – vypracujte s dětmi pracovní list (viz příloha). 

 

TVOŘENÍ – Růženec světla 

Co potřebujete: čajové svíčky (53x), malý křížek (6x), stojací křížek (1x)  

Jak na to: Na větší bezpečné ploše vytvořte ze svíček a křížků Růženec. Větší 

křížek = začátek modlitby, malé křížky = Otče náš, čajová svíčka = Zdrávas Maria. 

Při modlitbě postupně někdo z dospělých zapaluje svíčky. 

Další naměty na výrobu Růžence najdete na https://deti.vira.cz/clanky/vyrabime-ruzence 

 

PÍSEŇ  

Zazpívejte si na závěr píseň „Otvírejte brány Kristu“ (viz příloha). 

https://www.youtube.com/watch?v=kd98wSmQgEc 

 

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 

Můžete se pomodlit litanie ke svatému Janu Pavlu II. (viz příloha) nebo Růženec. 

 

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

https://deti.vira.cz/clanky/vyrabime-ruzence
https://www.youtube.com/watch?v=kd98wSmQgEc
mailto:vesela@bcb.cz


PRACOVNÍ LIST – ITÁLIE, ŘÍM, JAN PAVEL II. 

1. Vybarvi správně vlajku Itálie a Vatikánu. 

 

 

 

 

 

 

2. Jak se jmenuje nejvyšší hora Itálie? 

a) Mont Blanc 

b) Punta Baretti 

c) Grivola 

 

3. Jak se nazývá největší jezero Itálie? 

a) Lago di Como 

b) Lago di Garda  

c) Lago di Maggiore. 

 

4. Poznáš Italská města? 

Benátky, Florencie, Milán, Řím 

                        

                                                       b)                                                                                                     d) 

                                                        

a)                                                                                                           c) 

 

 

 

 

 

5. Jak se jmenuje náměstí na obrázku? 

a) sv. Petra 

b) sv. Pavla 

c) sv. Františka 

 



6. Kdo je hlavou katolické církve a zároveň biskupem v Římě? 

a) prezident 

b) panovník 

c) papež 

 

7. Jak se jmenuje současný papež? 

a) Jan Pavel II. 

b) František 

c) Benedikt XVI. 

 

8. Papež vládne ministátu Vatikán. Na jak velkém území se nachází? 

a) 1 km² 

b) 0, 75 km² 

c) 0, 44 km² 

 

9. Jak se nazývá armáda, která slouží papeži? 

a) Švýcarská garda 

b) Papežské legie 

c) Italská armáda 

 

10) Kolikátým papežem je papež František? 

a) 266 

b) 255 

c) 277 

 

11. Jak dlouho byl papežem svatý Jan Pavel II.? 

a) 20 

b) 26 

c) 32 

 

12. Který svátek sv. Jan Pavel II. ustanovil? 

a) svátek Povýšení Svatého kříže 

b) Slavnost Seslání Ducha svatého 

c) neděle Božího milosrdenství 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVNÉ ODPOVĚDI 

1.                                    

2. a; 3. b; 4. Benátky-d, Florencie-c, Milán-a, Řím-b; 5. a; 6. c; 7. b; 8. c; 9. a; 10. a; 11. b; 12. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Litanie ke sv. Janu Pavlu II. 

K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se. 
K.: Kriste smiluj se. L.: Kriste smiluj se. 
K.: Pane smiluj se. L.: Pane smiluj se.  
 
Bože, náš Nebeský Otče,      smiluj se nad námi. 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože Duchu Svatý, 
Bože v Trojici, jediný,  
 
Svatá Maria,                           oroduj za nás 
Svatý Jane Pavle II., 
Nástupce apoštola Petra, 
Sluho sluhů Božích, 
Velký ctiteli Matky Boží, 
Apoštole Božího milosrdenství, 
Budovateli civilizace lásky, 
Horlivý apoštole světa, 
Misionáři všech národů, 
Svědku víry, naděje a lásky, 
Odvážný hlasateli pravdy, 
Poutníku radostné zvěsti, 
Muži dialogu, 
Vzore odpuštění, 
Vzore skromnosti, 
Vzore zbožnosti, 
Učiteli modlitby, 
Obránce pokoje, 
Obránce víry, 
Šiřiteli úcty k svatým, 
Milovníku vědy a poznání, 
Příklade pracovitosti, 
Příteli dětí, 
Apoštole mladých, 
Povzbuzení pro trpící a nemocné, 
Hlase chudých a pronásledovaných, 
Ochrance života od početí po přirozenou smrt, 
Ochrance rodin, 
Ochrance důstojnosti každého člověka, 
 
K.:       Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  L.:  smiluj se nad námi. 
K.:       Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  L.:  smiluj se nad námi. 
K.:       Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,  L.:  smiluj se nad námi. 
K.:       Oroduj za nás, svatý Jane Pavle II., 
L.:       aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. 
 
Modlitba 
Bože, bohatý na milosrdenství, Ty jsi povolal svatého papeže Jana Pavla II. vést Tvou Církev; dej, 
abychom posílení jeho naukou, s důvěrou otevřeli své srdce spasitelné milosti Krista, jediného 
Vykupitele člověka. On je Bůh a s Tebou žije a kraluje v jednotě s Duchem Svatým po všechny věky 
věků. Amen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


