
30. neděle v mezidobí (25. 10. 2020) 

Myšlenka: MILOVAT BOHA A BLIŽNÍHO 

Evangelium (Mt 22,34-40) 

Farizeové se shromáždili a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které 

přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou 

duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám 

sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ 

Farizeové sice chtěli Ježíše uvést do úzkých, ale díky nim jsme se teď dozvěděli hodně důležitou věc: máme 

stát na dvou nohách. Zkoušel jsi už někdy stát a chodit jen s jednou nohou? Vyzkoušej to! (Děti zkusí chodit 

a stát na jedné noze). 

Jak jsi došel nebo spíš doskákal daleko? (Diskuse s dětmi) Asi moc ne… A právě tak jako v životě 

potřebujeme dvě nohy, tak potřebujeme také ta dvě největší přikázání.  

To znamená, že nestačí jenom myslet na druhé a pomáhat jim, ale myslet také na Boha a konat to, co si on 

přeje, a naopak. Když konáme jen jedno z toho, nemůžeme dojít daleko a nemáme dost síly pro život.  

 



Témátko: 

Milé princezny a stateční rytířové, co je v Božím království nejdůležitější. Co myslíte, že to je?  

Nejdůležitější je LÁSKA. 

Určitě znáte z pohádek, že pravá láska zažene každé zlo a všechno vyřeší. Láska je opravdu tím 

nejdůležitějším, co člověk má. 

 Znáte nějakou pohádku, kde láska vítězí nad zlem? (Diskuse s dětmi) 

Pokaždé, když prokážeme lásku druhému člověku, jsme blízko Bohu. Takže jak to uděláme, abychom žili v 

Boží blízkosti? Skrze skutky lásky. Jaké skutky to mohou být? (Diskuse s dětmi) S něčím pomůžeme 

mamince nebo tatínkovi.  

S čím jim pomáháte? Komu ještě můžete pomoci? A jak? (Diskuse s dětmi) 

Vidíte, že projevů lásky může být hodně. A to je dobrá zpráva pro nás. 

 Ježíš také říká, miluj druhého člověka jak sebe sama. To znamená, že máme mít rádi i sami sebe. Jak se 

projevuje láska k sobě?  

Dáváme svému tělu to, co potřebuje: zdravé jídlo, dostatek spánku a odpočinku, ale také dostatek pohybu, 

práce i učení. To všechno naše tělo potřebuje, aby bylo zdravé a rostlo.  

Už víme, že do Božího království patří láska: k Bohu, k druhým lidem i k sobě. 

 

Odkazy: 

Po témátku si můžete pustit písničku Boh Ťa miluje, ve které se zpívá o tom, že nás Bůh má rád a máme mít 

rádi ostatní. 

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

Nebo se podívat na video a zodpovědět si na otázku, jestli se k sobě máme chovat jako medvěd s losem 

nebo jako mýval se zajícem? 

https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOunqapaEtY
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w&feature=emb_logo


Aktivita pro starší děti i dospělé: 

 

 

Aktivita pro menší děti – výroba srdíčka: 

Milé děti.  

Níže je obrázek srdce. Rodiče vám jej pomůžou vytisknout na červený papír nebo na bílý a vybarvíte si ho. 

Pak vystřihnete to okénko a do toho okénka napsat někoho, koho máte rádi a to srdíčko můžete darovat. 

Je to takový symbol, kterým chcete říct mamince, tatínkovi nebo někomu jinému, komu to srdce dáte, že 

ho máte rádi a myslíte na něho.  

Určitě i uděláte velkou radost nějakému kamarádovi nebo kamarádce, kterého teď nemůžete vidět, když 

mu takové srdce pošlete poštou. Rodiče vám určitě pomůžou. 

 

 



 



8. kartička do obrázku (po nalepení už jde pěkně vidět kříž v otisku palce): 

 

 

 


