
Milí rodiče, 

uběhlo jen pár měsíců a opět jsme se dostali do situace, kdy se nemůžeme společně potkávat na mši 
svaté. A bohužel se to dotýká i tradičního nedělního slůvka pro děti. Chceme vám však nabídnout 
jeho alternativu v podobě tipů, jak s dětmi prožít část neděle nebo kteréhokoliv jiného dne. Můžete si 
s jejich pomocí udělat takové „rodinné slůvko“ nebo je třeba použít jen jako inspiraci. Zkrátka využít 
této doby bez bohoslužeb k vystoupení z běžných schémat prožívání víry a zkusit pozvat Boha do své 
rodiny novým způsobem. 

 

28. neděle v mezidobí (11. 10. 2020) 

Nebeské království je tu pro všechny. (Mt 22,1-14) 

Každý je pozvaný žít v Božím království, ale ne každý tuto nabídku využije. Mnohým se tam přímo 
nechce. 

Při našich slůvcích představují kluci rytíře a holky princezny. Ti žili v království. Vyprávějte si s dětmi 
o tom, jak si představují takové království. Jak by vypadalo právě to jejich vysněné. Třeba s hradem, 
obrovskou zahradou, mnoha vesnicemi, stájemi s nádhernými koňmi, ale také se spoustou kamarádů 
a členů rodiny. 

Můžete si takové království jednoduše znázornit a pracovat s ním. Stačí kus provazu nebo lana. Každý 
z rodiny mu může vtisknout svou představu tím, že lano posune, prohne... Hranice našeho království 
tak vznikají vzájemnou spoluprací, dokud nejsou všichni s výsledkem spokojeni. 

 

          

 

Pak s dětmi přemýšlejte, koho do svého království pozvou. Vás jako své rodiče, babičky a dědečky, 
bratrance, sestřenice, kamarády a kamarádky... Každého pozvaného můžete do království symbolicky 
umístit. Poslouží k tomu prakticky cokoliv, třeba různé přírodniny, obrázky, které si děti předem 
nakreslí. Opět se fantazii meze nekladou. 



Několik prvků, přírodnin nebo obrázků, které 
používáte, si nechte odložených. Ty pak 
poslouží k tomu, abyste s dětmi navázali téma, 
že někteří pozvaní hosté do jejich království 
nepřišli a přijít nechtějí. 

To se stává. I v podobenství, o kterém vyprávěl 
Pán Ježíš, se to stalo. 

Taková věc zamrzí. Království dětí i Ježíšovo 
království je přece krásné a žije se v něm 
skutečně parádně. Tak proč to někteří nechtějí 
vidět? 

A můžeme s tím něco udělat? Přesvědčit nějak 
odmítače našeho pozvání o tom, že dělají 
chybu? 

Tady nám mohou pomoci například jablka nebo 
jakékoliv jiné vhodné ovoce. 

 

Strom s kterými jablky by nás nejvíce přitahoval? 

     

Určitě se shodnete, že čím krásnější ovoce, tím více nás strom přitahuje. Tomu, který bude plný 
shnilých, nahnilých nebo červivých jablek, se raději obloukem vyhneme. 

 

A stejně je to s Božím (a naším vysněným) královstvím. Poneseme-li dobré plody (tady navazujeme 
na slůvko z 27. neděle), to znamená lásku, radost, pokoj a spravedlnost, budeme tímto způsobem 
nejlépe ukazovat, jak je to v Božím království hezké. 

Jen když se budeme k sobě navzájem chovat pěkně, nebudeme se hádat, vztekat, odmlouvat, 
nadávat, ale budeme k sobě vlídní, laskaví a budeme si pomáhat, řeknou si ti pozvaní, že stojí za to 
pozvání do Božího království přijmout. 

Na závěr si můžete s dětmi smluvit několik dobrých skutků, o které se budou během týdne snažit. 
A pak do jejich království přidat odložené prvky (přírodniny, obrázky), protože do takového království 
každý přijde rád. 

  



Podívejte se, jak se dále plní náš společný obrázek :-) 

 

 

  



Kartička č. 6 

 

 

 


