
29. neděle v mezidobí (18. 10. 2020) 

 

Dávej každému, co mu patří. (Mt 22,15-21) 

 

Tuto neděli nám v listě Římanům píše svatý Pavel (pokud to starší děti zvládou, můžete si jej 

společně přečíst), že my všichni patříme k Ježíši a společně tvoříme jedno tělo. Ježíš je 

hlavou toho těla a každý z nás je částí tohoto těla.  

 

Víte, jak má tělo vypadat, aby správně fungovalo? Co všechno máme na našem těle? 

(prostor pro diskuzi s dětmi) 

Ano, musíme mít dvě nohy, dvě ruce, oči, uši, prsty na rukou i na 

nohou.  

Teď bych potřebovala, abyste si vzali papír a pastelky a tohle 

všechno si s pomocí rodičů nakreslili. Jak vypadá vaše tělo? 

 

Až to budete mít hotové, jednotlivé části z obrázků rozstříhejte 

(hlava/tělo/pánev/ruce/nohy) a vyzkoušejte si, jak by to vypadalo, 

kdyby nám na těle chyběly některé orgány a nebo byly 

zpřeházené. Možná by to vypadalo legračně, co říkáte? 

 

Co by se stalo, kdybychom na nohou 

měli jenom patu bez prstů? Spadli 

bychom.  

A kdybychom neměli patu? Bolely by 

nás prsty. 

No a co více? Všechny ty části musí 

spolupracovat. Každá část těla je 

jedinečná a má svůj speciální úkol v 

těle.  

Stejně tak každý z vás je jedinečný a 

máme svůj speciální úkol v tomto Kristově těle, nebo jinak řečeno v Božím království.  

Každý z vás jste v tomto království nenahraditelní. Můžete při vysvětlování použít jména 

svých dětí, např. i ty Terezko, i ty Petříku…Kdybyste se z Božího království někam zatoulali, 

tak byste tam opravdu chyběli. Bez vás by nebylo úplné! 

 



Na konci dnešního evangelia Ježíš říká: „Co patří Bohu, dávejte Bohu.“ Co máme my a patří 

to Bohu? Je to opravdu těžká otázka, ale zkuste se dětí zeptat a počkat co vám odpoví 

(jejich odpovědi prosím nehodnoťte.) 

Je to náš život. Tím, že patříme k Ježíši, patříme do Božího království – jsme Boží princezny 

a stateční rytířové a tak patříme také k Bohu.  

A jak mu máme dávat svůj život? Tím, že jej budeme trávit v jeho blízkosti a podle toho, jak 

nám radí.  

Několik takových rad už jsme v letošním roce dostali: žít pospolu, odpouštět si, dělat vše s  

láskou a radostí. A hlavně: v Boží blízkosti. 

 

Můžete si společně s námi zazpívat naši písničku o princeznách a rytířích, kterou najdete na 

tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=_qPn3eexa24&feature=youtu.be. 

 

Dostali jsme další kartičku do našeho plakátu a po jeho nalepení už máme skoro celý 

obrázek. Podívejte se na něj pozorně. Poznáte někdo co je 

na obrázku nakreslené? 

Bylo by fajn, kdybyste s dětmi postupnými dotazy přišli na 

to, že se jedná o kříž, který je nakreslený na palci naší ruky.  

To že je 

v palci naší 

ruky nám má 

říct, že každý 

z nás 

patříme 

Ježíši. 

Pokud 

budete mít 

čas a chuť, vezměte si papír a barvičky a 

zkuste si své palce obtisknout, můžete klidně 

přimalovat kříž nebo Pána Ježíše a obrázek 

mi poslat (bateruska@seznam.cz), protože 

když se teď společně nemůžeme vidět, tak 

budeme mít alespoň obrázky od ostatních dětí 

z kostela, které si doma vytvořili. 

Nezapomeňte se podepsat, abychom věděli, 

komu obrázek patří. 

https://www.youtube.com/watch?v=_qPn3eexa24&feature=youtu.be

