
JEŽ Í Š OVO A NAŠ E POVOLA NÍ  

Povoláni k zdravému růstu 

Pro Ježíše není důležité „co“ jako velcí děláme, ale spíše „jak“ to děláme. Vyjdeme z kvalit, které nám 

Bůh dal.  

(5. – 6. třída ZŠ) 

Katecheze č. 1 z cyklu „Ježíš nás vede“ 

Každý z nás má ve světě svůj úkol 

„Existuje jedna stará židokřesťanská legenda, podle níž Bůh posílá každého z nás do 

světa s nějakým zvláštním poselstvím, které má předat, a přitom vykonat nějaký zvláštní 

skutek lásky. Tvé poselství a tvůj skutek lásky jsou svěřeny pouze tobě. Jen ty máš ty 

správné dary pro předání svého poselství.“ (John Powel) 

Církev tomu říká „povolání“. V běžném životě jím rozumíme spíš „zaměstnání“ a 

v církvi nám spíše navozuje myšlenku na kněze a řeholní sestry. Je to však slovo, které se 

nás všech týká velmi blízce: každý den jsme voláni, nazýváni, někdo na nás volá jako na 

přátele, jiný jako na rodiče, učitele, trenéry… 

Všechno vychází z toho, kdo jsme, co máme a víme. Nikdo nám v našem věku nebude 

dávat za úkol vyřešit rovnici z oboru nukleární fyziky nebo nás žádat o financování 

vesmírného projektu! Naše kvality a vlastnosti jsou ale jistě užitečné už dnes! Jsou 

skvělým výchozím bodem pro budoucnost. 

My před zrcadlem 

Představme si, že stojíme před zrcadlem, které neodráží jen naše vnější vlastnosti, ale 

také dary naší mysli, srdce a duše. Tabulka na pracovním listu nám pomůže si je 

připomenout. Co je dobrého a krásného na každém z nás? Katecheti nám připomínají, že 

pro Boha není nikdo nepovedený, neužitečný nebo divný. Jsme jeho děti a on se za nás 

nestydí.  

Vybereme si kamaráda/kamarádku, který nás dost dobře zná, a navzájem si můžeme 

říci, jaké kvality má ten druhý. Jsou to totiž právě ti druzí, kteří nám ve skutečnosti 

pomáhají poznat naše možnosti (potenciál) a odhodlat se je naplnit (dosáhnout).  

Aby se naše možnosti projevily v konkrétním životě, je třeba, aby byly neseny 

nadšením a odhodlaností. Buďme ale klidní: Bůh nás nežádá, abychom přinesli do světa 

to, co nás nenadchlo, protože on chce především naší radost. 

Ježíšovo povolání 

Také Ježíš se díval do svého nitra, aby pochopil, jaké je poselství, které chce Bůh skrze 

něj sdělit lidem. Víme, že Ježíš ve vašem věku (12 let) naslouchal a kladl otázky kněžím 

v chrámu (Lk 2,42-50). 

Potom rozvíjel své schopnosti, sledoval dobré učitele, poslouchal a miloval vnitřní hlas 

Boží, který ho zval k tomu, aby odhalil celou Otcovu tvář.    



Obrázky na pracovním listu nám připomínají, jaký Ježíš byl na rozdíl od toho, co od 

něj často očekávali lidé. Ježíš ví, že jeho styl života je také Božím stylem, tím, co Otec 

žádá od svého Syna.  

Ježíš… 
 

1. Je člověkem tichým, který nechce používat násilí, ani nevnucuje svou vůli druhým. 
 

2. Je člověkem upřímným a čestným, nemá strach z pravdy, i když to někdy znamená 

odporovat znalcům zákona a riskovat urážky a pronásledování.   
 

3. Je člověkem štědrým, který žije láskou a službou a začíná od posledních a 

odepsaných.   
 

4. Je člověkem, který si uvědomuje křehkost lidí a jako Bůh je připraven druhým 

odpouštět. 
 

5. Je člověkem, který v každé situaci života hovoří s Otcem a vkládá vše s plnou 

důvěrou do jeho rukou.    

 

To jsou také vlastnosti, ve kterých nás Ježíš žádá, abychom rostli a tak uskutečňovali 

záměr, který má Bůh s každým z nás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Raimondo Pierfortunato.  

 

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista 

1/2017 – 2018 David Žofák. 
  



 

 

TĚLO  SRDCE  HLAVA  DUŠE 

(dary fyzické) (dary emocí) (dary rozumové) (dary mravní) 

Krásný/á Sympatická/ý Inteligentní Uctivá/ý 

Silný/á Chápavá/ý Moudrý/á Štědrá/ý 

Rychlý/á Srdečná/ý Ochotný/á Poctivá/ý 

Energický/á Pozorná/ý Upřímný/á Odvážná/ý 

Praktický/á Klidná/ý Tvůrčí Plná/ý důvěry 

Všestranný/á Optimistická/ý Dobrá paměť Nadšená/ý 

Sportovní Citlivá/ý Pořádný/á Pozitivní 

ZVLÁŠTNÍ ZRCADLO 
Pro nás a pro Ježíše 
 
1. Uděláme si sami za sebe 
„selfíčko“ našeho srdce, těla, hlavy a 
duše, ale můžeme si také představit, 
co by o nás řekl náš kamarád, 
kamarádka, nebo se jich můžeme 
přímo zeptat. Jací jsme? V čem 
bychom mohli růst? Kým jsme 
povoláni se stát?  

2. Co kdyby si stejné sefíčko udělal Ježíš? Jaké by měl vlastnosti? Co si zvolil, aby se 
stal tím „velkým“? Každé z těchto slov spojme s obrázkem, ke kterému patří:    
TICHOST         VÍRA          MODLITBA         UPŘÍMNOST         ŠTĚDROST          ODPUŠTĚNÍ 

3. Uzavřeme modlitbou, kterou znal a modlil se i Ježíš: žalm 139. Můžeme použít 
nějakou moderní verzi tohoto textu, nebo i jeho hudební zpracování.  
Pro ty, kdo umí italsky: na Youtube si můžete poslechnout např. svědectví a píseň 
Debory Vezzani „Come un prodigio“ vycházející právě z tohoto žalmu.   


