
POVOLÁ NI NÁ SLEDOVÁT JEŽ I S E 

Odvaha říci: „Zde jsem!“ 

Každý den nás někdo volá. Ježíš nás také volal už dávno, ale dělá to i dnes.  

Jsme připraveni ho následovat? 

Mladší školní věk (9 – 12 let) 

Katecheze č. 1 z cyklu „Povolání“ 

V každodenním životě 

Po přivítání a zahájení setkání s dětmi můžeme hovořit o zprávách, které každý den 

posílají a dostávají. Můžeme využít následující okruhy otázek:  

 Jakým způsobem zprávy rozesíláte? Očekáváte odpověď hned?  

 Komu píšete? Co chcete druhým sdělit?  

 Od koho zprávy nejčastěji dostáváte? Co v nich je?  

 Jsou takové zprávy důležité, užitečné a nezbytné?  

 Když máte „vážný“ problém, na koho se obracíte? Jakým způsobem to děláte?  

Můžeme využít navrženou aktivitu na pracovním listě. Zprávy, které děti vymyslí, si 

můžeme společně přečíst.  

Hlas Boží 

První kapitola katechismu Pojďte za mnou (Katechismus ČBK, Paulínky 1998) vypráví o 

tom, jakými nejrůznějšími způsoby Ježíš povolával jednotlivé lidi, a také zde zjistíme, 

jak každý z nich na toto povolání odpověděl. Když listujeme Biblí, najdeme v ní mnoho 

podobných příběhů. Děti vyzveme k tomu, aby si vzpomněly, koho v Bibli Bůh povolal 

(např. Abraháma, Mojžíše, Samuela, Jonáše, Jeremiáše, Marie a Josefa, apoštolů, 

Pavla…). Pokud si nemohou hned vzpomenout, zkusíme krátce popsat některé události 

života těchto postav.  

Pak navrhneme, že bychom se teď věnovali příběhu o povolání malého Samuela – může 

jim být blízký, protože mohl být přibližně stejně starý jako ony. Příběh přečteme nebo 

převyprávíme (1 Sam 3,1-21), případně dětem pustíme krátké video (doporučujeme ztišit 

originální zvuk a videa komentovat v češtině): 

 Italština: https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2011-03-062-

samuel-and-eli?lang=ita  

 Angličtina: https://www.youtube.com/watch?v=vVos84e8keM 

Jako klíč k příběhu zdůrazníme Samuelovu službu Bohu a také fakt, že Samuel je 

příkladem chlapce – dítěte, které se učí Bohu naslouchat.  

  

https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2011-03-062-samuel-and-eli?lang=ita
https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2011-03-062-samuel-and-eli?lang=ita
https://www.youtube.com/watch?v=vVos84e8keM


Dnes jako včera 

Ježíšovo volání slyšíme v našem životě i my. To, co se odehrálo před mnoha lety, se děje 

i dnes.  

Děti mohou namítnout, že hrdinové Bible a evangelia přece hovořili přímo s Bohem, a 

Samuel také! Pokud tato námitka nepřijde, téma začneme sami vhodnou otázkou a 

necháme děti chvíli diskutovat.  

V závěru zdůrazníme, že bylo podstatné, že Samuel měl vedle sebe někoho blízkého, kdo 

ho vedl a ukazoval mu cestu. Ukážeme důležitost schopnosti nechat se vést někým, kdo 

už na Boží volání odpověděl, a může tedy druhému poradit a vést ho správným směrem.  

Děti se zřejmě zeptají, jak mohou zaslechnout Ježíšovo volání; pokud ne, rozvíjíme dále 

diskusi naznačeným směrem. Jak je zřejmé z aktivity z pracovního listu, zdůrazníme, že 

je nezbytné naslouchat evangeliu. 

Povoláni prožívat den Páně 

Toto téma dětem zdůrazníme jakožto univerzální povolání každého křesťana, které 

mohou naplňovat všichni. 

Nesmíme zapomenout na jeden nesmírně důležitý bod, povolání, které se týká nás všech: 

nedělní mši svatou. Neděle je jiný den než ostatní. Připomíná nám, že nejsme stvořeni 

hlavně pro pondělí nebo jiné všední dny (práce, námaha, povinnosti – i když to vše je pro 

dobrý život důležité), ale hlavně pro slavení s Bohem (radost, vděčnost, pokoj). 

Neděle je Božím obdarováním. Díky němu si uvědomujeme, že jsme stvořeni pro něj, a 

když ho budeme věrně následovat, na konci budeme žít stále s ním v „neděli“, která 

nebude mít nikdy konec.   

 

 

Autor: Anna a Laura Leporati.  

 

S laskavým svolením nakladatelství Elledici překlad a úpravy z Dossier Catechista 

1/2018 – 2019 David Žofák. 

  



 

 

EVANGELIUM, KTERÉ UDIVUJE  
Bůh ke mně mluví a volá mě 

 Ve skupině jsme přemýšleli o zprávách, které každý 
den posíláme a přijímáme, a o jejich skutečné 
užitečnosti.  

 
Najdi v evangeliu Ježíšovy výzvy, které souvisí  

s povoláním ke křesťanskému stylu života. Zkus sem napsat zprávu přijatou od 
rodičů, pana učitele, paní katechetky, 
pana faráře.     

Lukáš 5,32 Matouš 19,17 

Matouš 19,17 Matouš 19,21 

Matouš 5,16 

Matouš 5,44 

Matouš 6,6 

Matouš 7, 21 

Navrhujeme vám jednu zajímavou a 
podnětnou aktivitu. Připravte si   
  šablonu – výrazně zvětšený nákres  
   mobilu, a připevněte ho někam  
    na stěnu v místnosti, kde se  
     scházíte. Každý týden na něj pak  
      připevněte zprávu, kterou jste  
       pro skupinu zvolili.    
        To bude zpráva, kterou vaší  
         skupině posílá Ježíš, a podle  
          které se všichni budete snažit 
           v následujících dnech žít.    
      


