
5. neděle velikonoční 

Milé děti a milí rodiče, 
minulou neděli jsme si povídali o tom, že Pán Ježíš je dobrý pastýř a že se o nás 
stará a má nás rád. Mohli jste slyšet pohádku o ovečce a také si zkusit některý z 
kvízů a vybarvit obrázek dobrého pastýře. 
 
Při dnešní 5. neděli velikonoční si budeme vyprávět o tom, jak si Pán Ježíš 
s učedníky povídal o nebi a že se tam brzy vydá a bude jim tam držet místo. 
Apoštolové se sice prvně polekali, že budou sami, ale Pán Ježíš jim poradil, co 
mají dělat, aby byli v nebi s ním. 
 
Také i nám Pán Ježíš drží místo a dává nám recept, jak s ním být v nebi. Dá se to 
shrnout do jediné věty: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší 
a celou svou myslí a bližního jako sám sebe.“ 
 
Přejeme vám krásnou neděli a těšíme se, že se již brzy uvidíme i v kostele. 
  

 

 
 



5. neděle velikonoční - evangelium 

Co máme dělat? 
Podle Jan 14, 1 – 12 

Jednou si Pán Ježíš s učedníky povídal o nebi. Řekl jim: „Ničeho se nebojte! V nebi je dost místa pro 

všechny. Půjdu tam napřed připravit ho i pro vás. Moc se těším, až tam za mnou přijdete.“ 

Apoštolové se ale polekali, že už s nimi Pán Ježíš nebude a oni zůstanou sami. Tomáš se zeptal: „Co 

máme dělat, abychom se dostali za tebou do nebe?“  

Ježíš jim odpověděl: „Já vás povedu. Chovejte se tak, jak se chovám já. Pak se do nebe určitě 

dostanete.“  

 
 

 



5. neděle velikonoční – k zamyšlení a 
kvízy 

Jan 14, 1 – 12 

Motto: Pán Ježíš nám ukazuje cestu. 

Zamyšlení: 

Představ si, že jdeme na výlet. Co si s sebou musíme vzít, abychom nezabloudili? 

Mapu. 

A co uděláme, když nevíme, kudy máme jít dál? 

Podíváme se do ní. 

Také v životě často nevíme, co máme dělat. Kudy máme jít, abychom přišli do nebe. Naší mapou je 

Pán Ježíš. Když nevíme, co dál, stačí zamyslet se, co by na našem místě udělal Pán Ježíš. 

Zkusme si to: Tak třeba máme se hádat s bráškou, když nám sebral hračku, nebo mu to máme 

odpustit? Co by asi na našem místě udělal Pán Ježíš? 

Odpustil by mu to. 

Nebo když si hrajeme a maminka nás zavolá, abychom jí šli pomoct. Máme si raději dál hrát, nebo jít 

pomáhat? Co by udělal Pán Ježíš? 

Šel by mamince pomoct. 

Není to vždycky jednoduché, co? Ale Pán Ježíš nám pomáhá. Nejenom, že nám ukazuje, co máme 

dělat, ale dává nám také sílu, abychom to zvládli. 

Závěr: Budeme se snažit žít jako Pán Ježíš. 

 

 

 

Kvíz 1  

Jirka by se rád dostal do nebe. Jak na to ví. Správnou cestu mu Pán Ježíš ukázal. 

Ale kolik je jiných cest, které mu tu jeho kazí a vedou ke zlému! Pomoz Jirkovi 

projít po té správné. 



 

 

 



Kvíz 2 - Pán Ježíš nám řekl, co máme dělat, abychom žili dobře. My to tak ale 

vždycky neděláme. Podívej se na obrázky a zakroužkuj lidi, kteří se chovají 

podle rad Pána Ježíše. 

 



Kvíz 3 

 

 

 

 



Obrázek k vybarvení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komiks k přečtení a vybarvení  

 

 



5. neděle velikonoční – hra pro celou 
rodinu 

 

Cestička do nebe 

Společenská hra pro dva až mnoho hráčů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potřeby: 

 Hrací plán 
 Kostka 
 Figurka pro každého hráče. Není součástí sady. V první fázi hry si 

každý hráč nějakou obstará. 
 

 

Pravidla: 

 

 Hráči se střídají v házení kostkou (šestka neopravňuje k dalšímu hodu) a 

postupují figurkami po herním plánu. Začíná se na políčku OBRÁCENÍ. Cílem hry 

je dostat se do nebe. Pro hráče, který už je v nebi, hra nekončí, ale svými hody 

tento hráč pomáhá ostatním. 

 Pokud je již hráč blízko nebe a hodí na kostce víc, než může jít dopředu, 

vrací se o svůj hod zpátky. 

 Např.: Hráč je na políčku 62. 

 Hodí-li 1  ... postupuje na 63 
 Hodí-li 2  ... postupuje do očistce 
 Hodí-li 3  ... postupuje do nebe 
 Hodí-li 4  ... vrací se na 56 
 ... 

 

Významy jednotlivých polí: 

 

Svátosti 

Hráč, který se zastaví na políčku se svátostí, obdrží zvláštní milost a 

postupuje ještě jednou o tolik políček, kolik hodil naposledy. Pokud díky 

tomuto postupu vstoupí na hřích, v síle získané přijetím svátosti jej překoná 

a postupuje na následující ctnost. 



Dary Ducha Svatého 

Duch Svatý nám na naší životní cestě může hodně pomoci. Hráč, který 

vstoupí na toto políčko hází ihned ještě jednou. Pokud díky tomuto postupu 

vstoupí na hřích, v síle získané přijetím daru Ducha Svatého jej překoná a 

postupuje na následující ctnost. 

 

Hříchy 

 Kdo vstoupí na políčko hříchu upadá do pokušení. Ihned hází znovu 

kostkou. Pokud hodí jedničku, pokušení překoná a postupuje na následující 

ctnost. Jinak se vrací na políčko VŠICHNI ZHŘEŠILI před obrácením, v dalším 

kole postoupí na obrácení a až v následujícím kole může hrát od začátku. 

Kdo spáchá všechny hříchy, přijde do pekla a hra pro něj končí. 

 

Blahoslavenství a další políčka s nedokončeným textem 

 Jedná se o věty z Bible, které jsou pro nás v životě účinnou pomocí. Kdo 

větu správně dokončí, postupuje na určené políčko. 

  

Ostatní políčka 

1 Kdo vstoupí na toto políčko, vymění se s hráčem, který je první. (Neplatí 
pro ty, kteří jsou již v očistci, či v nebi). 

2 Postup ihned na políčko č. 4. 
6 Mariina přímluva posouvá hráče, který vstoupil na toto políčko, na 

přejícnost a všechny ostatní na následující ctnost. Je-li někdo v očistci, 
postupuje do nebe. 

21 Přímluvná modlitba za duše v očistci byla vyslyšena. Všichni kdo jsou 
v očistci, postupují do nebe. 

60 Na poslední chvíli jsi sešel ze správné cesty. Vracíš se zpátky až na 
obrácení. V dalším kole můžeš začít znovu. 

Očistec: Kdo vstoupí do očistce, není ještě dostatečně připraven do nebe. 

Musí zde proto setrvat, dokud nehodí jedničku. 



Nebe: Kdo se dostane až do nebe, má již cestu za sebou, ale hra pro něj 

nekončí. Jeho úkolem je nyní jako správný světec pomáhat 

ostatním svými hody. 

 

Varianta hry pro mladší hráče: 

 Do pekla se nelze dostat. 
 Na hříchu se nehází 1 a vrací se vždy o tři políčka zpátky. Pokud má dané 

políčko nějaký význam, pro tuto chvíli jej ztrácí. 
 Políčko č. 60 vrací na políčko 38. V případě potřeby dalšího zjemnění se lze 

vracet pouze na 58. 
 

 
 

Níže je k vytištění a vybarvení hrací pole. 

  

 



 



 


