
32. neděle v mezidobí (8. 11. 2020) 

Kartička 10: Buď připraven na setkání s Ježíšem. (Mt 25,1-13) 

Myšlenka: SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM NA KONCI ŽIVOTA 

Dnes si budeme povídat o svatbě. Nechte dětem dostatek času na to, aby si mohly odpovědi promyslet a 

počkejte, co vám odpoví, možná se dozvíte zajímavé věci . Byli jste už někdy na svatbě? Co se Vám 

tam nejvíc líbilo? Na koho se většinou na svatbě čeká a na koho se lidé těší? Na nevěstu. 

Všechny zajímá, jaké bude mít šaty a účes.  

Ale v době Ježíše to bylo jinak. Družičky si 

oblekly pěkné šaty, připravily si lampy a čekaly 

na ŽENICHA.  

Abychom si tento příběh prožili, můžete to 

doma v rodině vyzkoušet také. Uvidíte, jak to 

bude vás a vaše děti bavit. Můžete si obléct 

nějaké krásné oblečení a vyrobit si lucerničky. 

Stačí vzít skleničky od kompotu a nalepit na ně nějaké obrázky. Připravte si čajové svíčky do 

lucerniček, ale nechejte některou prázdnou. 

Příběh pro děti: „V příběhu, který nám dnes Pán Ježíš vypráví, taky čekali družičky a družbové 

na ženicha. Těšili se, až přijde a budou s ním moci jít na svatbu, ale ženich stále nešel a 

mezitím se venku setmělo. Pokud bude večer, můžete 

zhasnout světla, aby se u vás doma opravdu setmělo. 

Chtěli si zapálit své lucerničky, ale některé z nich 

nebyly dobře připravené a došel jim v lampách 

olej, neměli tam dostatek svíčky. Začněte zapalovat i 

u vás v rodině a zjistíte, že v některé lucerně není svíčka.  

Družičky, které měly dostatek světla, mohly jít 

s ženichem na svatbu, ty ostatní se tam 

nedostaly. Můžete pro děti připravit malé pohoštění 

anebo sladkost a znázornit tak, že ti co byli připravení, mohli jít hodovat a ti co nemají svíčku ne. To je muselo 

asi hodně mrzet. Na tu svatbu se přece těšily. Zeptejte se těch, co sladkost nedostali, zda je to taky 

mrzí? 

Ježíš nám tento příběh vypráví, aby nám 

připomínal něco velice důležitého. Stejně jako 

družičky nevěděly, kdy přijde ženich, ani my 

nevíme, kde se setkáme s Ježíšem.  



Mluvíme s ním v modlitbě, potkáváme se s ním v kostele, ale jedno důležité setkání nás čeká 

ve chvíli smrti. Kdy k tomu dojde, to neví nikdo z nás. A proto je důležité každý den prožít 

tak, abychom byli připraveni na setkání s Pánem Ježíšem. Musíme mít dost svíčky, a to 

znamená, každý den se snažit o čisté srdce, překonávat lenost, odpouštět, pomáhat a 

projevovat lásku druhým, aby na konci našeho života tady na zemi, až se potkáme s Ježíšem, 

o nás řekl: „To je můj rytíř! To je moje princezna! Ti patří sem, ke mně, do Božího království!“ 

Posílám další kartičku na náš nový plakátek. 


