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Zdroje: 
L 18,15–17; 

DA 511–517 
 

Verš k 
zapamatování: 

„Nechte děti 
přicházet ke mně 

a nebraňte jim, 
neboť takovým 
patří království 

Boží.“ 
L 18,16 

 
Cíle 

Děti budou: 
Vědět, že děti 

jsou u Ježíše 
vítané. 

Cítit radost 
z toho, že mohou 
být součástí Boží 

rodiny. 
Reagovat tím, že 

budou 
prokazovat 

Ježíšovu lásku 
ostatním. 

 
Hlavní 

myšlenka: 
„Děti jako já jsou 

v Boží rodině 
vítané.“ 

NECHTE DĚTI PŘIJÍT KE 
MNĚ 
 
Téma na tento měsíc 
Ježíš nás učí, jak máme jeden druhého milovat.  
 
Biblická lekce ve zkratce  
Rodiče přinášeli své děti k Ježíši a chtěli, aby jim požehnal. Když 
to učedníci viděli, říkali lidem, aby si děti odvedli, protože Ježíš na 
ně nemá čas. Ježíš však učedníky napomenul a řekl, že Boží 
království patří právě takovým, jako jsou tyto děti.  
  
Tato lekce je o milosti 
U Ježíše jsou děti vždy vítané. Když se jeho následovníci 
pokoušeli poslat je pryč, Ježíš je napomenul, aby to nedělali, 
protože každý, kdo chce vstoupit do Božího království, musí mít 
víru jako dítě.  
 
Obohacení učitele 
„Ježíš viděl v dětech, kterým žehnal, muže a ženy, dědice své 
milosti a obyvatele svého království. V některých spatřoval 
učedníky, kteří budou trpět pro jeho jméno. Věděl, že děti jej 
budou poslouchat a přijímat jako svého Vykupitele mnohem 
ochotněji než dospělí, kteří bývají často zatíženi světskými zájmy a 
zatvrzelí. Když je učil, přibližoval se jim tak, aby mu rozuměli. 
Majestát nebes ochotně odpovídal na jejich otázky a přizpůsoboval 
svá naučení jejich věku. Zaséval do jejich mysli semena pravdy, 
která jednou vzklíčí a přinesou ovoce pro věčný život.“ 
„Dodnes platí, že děti přijímají poselství evangelia nejochotněji. 
Jejich srdce jsou otevřená Božímu vlivu a vše, co se naučí, si velmi 
dobře pamatují. I malé děti mohou být křesťany Mají zkušenosti 
přiměřené svému věku.“ (Touha věků, str. 512–515 orig.)  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 SPOLEČENSTVÍ 
 



 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přehled programu 
 

 ČÁST LEKCE MINUTY AKTIVITY POMŮCKY 
 Přivítání Postupně Přivítej žáky ve dveřích, 

vyposlechni si jejich 
radosti/starosti 
 

 

1 Přípravné aktivity do 10 min. A. Vítejte 
 

kelímky na jedno použití, věnec 
nebo květiny, umyvadlo (nebo 
vanička), voda, ručník, stůl 

   B. Plenkové závody  2 velké panenky, 2 látkové 
plenky, zavírací špendlíky, stůl 
 

   C. Mám rád… katalog hraček, katalog 
s obrázky miminek nebo 
malých dětí, papír, lepidlo, 
nůžky 
 

* Modlitby a chvály do 10 min. Společenství 
Zpěvník 
Misie 
Sbírka 
Modlitba 
 

žádné 
 
nádoba 

2 Biblická lekce do 20 min. Probírání příběhu kostýmy biblických postav 
   Verš k zapamatování Žádné 
   Studium Bible Bible 

 
3 Aplikace lekce do 15 min. A.101 důvodů 

 
papírová koule 

   B. Požehnání od A po Z papír, fixy 
 

4 Sdílení se  do 15 min. Dětská radost větší množství papírových 
kartiček, voskovky/fixy, tabule 
na křídu nebo na fixy, 
křída/fixy 
 

*Modlitby a chvály  mohou být zařazeny do programu kdykoliv. 



 
 VYUČOVACÍ LEKCE 

 
Přivítání 
Přivítej děti už ve dveřích. Zeptej se, jak se měly v uplynulém týdnu – z čeho 
mají radost, jaké mají starosti. Vyslechni si verš z minulého týdne a povzbuď 
děti, aby se podělily o zkušenosti z předcházející lekce. Začni se nimi dělat 
přípravné aktivity podle vlastní volby. 

1  

  Přípravné aktivity 
  Vyber si aktivitu nebo aktivity, které považuješ za nejvhodnější. 
  

A. Vítejte 
 Zeptej se: Děti, když jste sem dnes ráno přišly, jak jste byly 
přivítány? Kdybyste byly v Anglii, bylo by to stejné? (Podaly by si ruce.) 
Ať si děti podají ruce. Kdybyste se setkaly s někým z Ghany, co by udělal, 
aby vás přivítal? (Nabídl by pohár vody.) Dej dětem napít vody. Kdybyste 
se setkaly s někým z Havaje, jak by vás přivítal? (Řekl by „Aloha“ 
a navlékl by vám na krk věnec z květů.) Ukaž věnec. Jak by vás přivítal 
hinduista v Indii? (Objal by člověka a složil by ruce jako při modlitbě.) Ať 
to děti udělají. Kdybyste jej navštívily v jeho domově, umyl by vám nohy 
a dal by vám napít. Ukaž ručník a nádobu s vodou.  

 

Shrnutí 
Zeptej se: Co vyjadřují všechny tyto způsoby přivítání? (Jsi vítán. Jsem rád, že tě 
vidím.) Jak se cítíte, když vás někdo přátelsky vítá a usmívá se na vás? (Šťastně, 
tento člověk se raduje z mé návštěvy.) Když je někdo podrážděný a posílá vás pryč, 
jak se cítíte? (Smutně, zklamaně, opuštěně.) Dnes zjistíme, co udělal Ježíš, když se 
někteří lidé pokoušeli od něj odehnat malé děti. Naše hlavní myšlenka je velmi 
významná:  
 
� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   

  Povězte to spolu se mnou. 
 
  B. Plenkové závody  

 Předem si připrav dvě panenky, plenky, zavírací špendlíky a stůl nebo 
jinou rovnou plochu. Vytvoř dvě skupiny dětí. Řekni: Budeme mít závody. 
Přijdete ke stolu a dáte panence plenku. Budete utíkat s panenkou ke … 
(jméno), a pak přinesete panenku zpátky a sundáte jí plenku. Další osoba 
v řadě udělá to samé. Pokračujte, dokud jedna skupina neskončí. 

 

Shrnutí 
  Zeptej se: Bylo těžké dát panence plenku? Kdo už někdy pomáhal 
hlídat miminko? Co bylo třeba dělat? Co mohou miminka udělat sama 

Potřebuješ  
- pohárky na 
jedno použití 
- věnec nebo  
 květiny 
- umyvadlo 
(nebo vaničku) 
- vodu 
- ručník 
- stůl  

Potřebuješ:  
- 2 velké  
 panenky 
- 2 látkové  
 plenky 
- zavírací 
špendlíky 
 (nebo dvě  
 plenky se  
 suchým  
 zipem) 
- stůl 



pro sebe? (nic) Dnes se dozvíme, co udělal Ježíš, když se někteří lidé 
pokoušeli odehnat od něj malé děti. Naše dnešní hlavní myšlenka říká:  
 

�  DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ. 
 Řekněte to spolu se mnou.  
 
 

 
 
 
C. Mám rád…  
Rozdej pomůcky. Řekni: Budeme dělat koláž z věcí, které máme rádi. 
Najděte obrázky věcí, které máte rádi nebo které se vám líbí. 
Vystřihněte je a nalepte na papír. Koláž se může stát součástí výzdoby 
třídy.  
 
Shrnutí 
 Drž v rukách koláž a zeptej se: Kdo má rád… (název předmětu)? Jaká je 
vaše nejoblíbenější hračka nebo aktivita? Dnes zjistíme, co se stalo, 
když se někteří lidé pokoušeli poslat děti od Ježíše pryč. Ježíš chce mít 
děti ve své rodině. Jsou u něj vždy vítány. I my k němu můžeme vždy 
přijít. Naše dnešní hlavní myšlenka nám říká:  
 

�  DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ. 
 Povězte to společně se mnou. 
 
 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Společenství 
Promluv o radostech a starostech dětí, jak ti o nich vyprávěly při příchodu (pokud se to 
hodí). Vyhraď si čas na sílení se z lekce z minulého týdne a zopakujte si verš z předcházející 
lekce. Nepřehlédni narozeniny nebo zvláštní události. Zvlášť srdečně přivítej návštěvu. 
 
Návrh pNávrh pNávrh pNávrh píííísnísnísnísní        
 
SSSSbbbbíííírkarkarkarka    
Řekni: U Ježíše jsou děti vždy vítané. Když přicházíme do sobotní školy, 
učíme se o tom, jak velmi nás má Bůh rád. Některé děti nevědí o Ježíši 
a o jeho lásce. Naše sbírka pomůže, aby se mohly dozvědět o Ježíši 
a o tom, jak velmi je miluje.  
    

ModlitbaModlitbaModlitbaModlitba    
Ježíš nás všechny miluje. V naší modlitbě budeme říkat: „D ěkuji ti, Ježíši, za to, že mě 
máš rád.“ Potom každý z vás může říci: „D ěkuji ti, Ježíši, za to, že mě máš rád.“  
 
 

Potřebuješ: 
nádobu 

Potřebuješ:  
- katalog  
 hraček 
- katalog  
 s obrázky  
 miminek 
nebo malých 
dětí 
- papír 
- lepidlo 
- nůžky 
 



 
 
 

 
    

2 2 2 2         

Biblický příběh 
 

 PrPrPrProooobbbbíííírrrráááánnnníííí p p p přřřříbíbíbíběěěěhuhuhuhu    
 
Postavy: Ježíš a dvě nebo tři děti jako učedníci. Ostatní děti vytvoří tři 
skupiny – lidi spěchající za Ježíšem, aby jej mohli slyšet; nemocné lidi 
a matky s dětmi. 
 

 
Čti nebo vyprávěj příběh 
 „Slyšeli jste tu novinu? Ježíš přijel do města!“ (Lidé si navzájem šeptají.) Lidé ve městě 
si navzájem oznamovali: „Ježíš je tu.“ Každý chtěl Ježíše vidět. Muži nechali svou práci a 
pospíchali za ním. (Lidé spěchají za Ježíšem. Někteří pomáhají nemocným lidem.) Přátelé 
a rodiny pomáhali nemocným, aby se mohli dostat k Ježíši. Slyšeli o tom, jak jiné uzdravit. 
Doufali, že i jim bude moci pomoct.  
 Všichni užasli. Dívali se na to, jak Ježíš uzdravil slepého muže. Viděli chromé 
vstávat, poskakovat a skákat, jako by byli odjakživa schopní běhat. (Lidé, kteří byli chromí, 
skáčou a běhají.)  
 Když se některé matky doslechly o Ježíši, chtěly ho také vidět. Chtěly, aby 
požehnal jejich dětem. (Matky volají svoje děti.) Rychle svolaly svoje děti domů, aby se 
umyly a oblékly si nejlepší oblečení. Děti byly šťastné, když slyšely, že s maminkami půjdou 
za Ježíšem. Milovaly jej. Usmíval se na ně a mile s nimi mluvil. Vyprávěl jim krásné příběhy. 
Měl rád květiny i jiné malé dárky, které mu nosily.  
(Maminky s dětmi pospíchají za Ježíšem. Mávejte na ostatní, aby šli v vámi.) Když matky 
přišly do města, řekly také svým přátelům: „Pojďte s námi za Ježíšem.“ Jejich děti také zvaly 
své kamarády, a tak brzy mnoho matek s dětmi pospíchalo za Ježíšem.  
 (Přejděte na jiné místo.) Matky s dětmi nemohly jít moc rychle. Trvalo to nějakou 
dobu, než k Ježíši přišly. Konečně se přiblížily k rychle se zvětšujícímu zástupu, který se 
tvořil kolem Ježíše. Děti stály na konci zástupu a pokoušely se dívat skrze vysoké lidi, kteří 
jim stáli v cestě. (Pokoušejí se podívat skrze dav lidí.) Některé z menších dětí se pokusily 
prodrat dopředu, ale nedokázaly se dostat do Ježíšovy blízkosti.  
Každý chtěl vidět Ježíše. Mnozí se tlačili, aby se dostali blíže. Matky přemýšlely, kdo by jim 
mohl pomoci dostat se k Ježíši.  
(Matky mluví s učedníky. Učedníci kroutí hlavami a přikazují matkám, aby odešly.) Učedníci 
viděli děti a záporně kroutili hlavami. „Jděte pryč. Nevidíte, že Ježíš má práci? Nevidíte, že je 
unavený?“  
 (Ježíš pokyne dětem, aby k němu přišly.) Ježíš věděl, co se děje, a řekl učedníkům: „Nechte 
děti přijít ke mně. Nebraňte jim, protože nebeské království patří těm, kteří jsou jako děti.“ 
(Děti přicházejí za Ježíšem a sedají si vedle něho.) Učedníci i ostatní lidé byli překvapení. 
Utvořili cestu a matky s dětmi mohly projít až k Ježíši. Strávil s nimi dlouhou dobu. Jedno 

Potřebuješ: 
- kostýmy z  
 biblických  
 dob 
 



z dětí si vzal na svoje kolena a všem dětem požehnal. Možná řekl matkám o tom, jak mají své 
děti vychovávat, aby měly rády Boha.  
 Ať už Ježíš toho dne matkám a dětem pověděl cokoli, můžeme se být jistí, že mu 
nevadilo, že s ním chtěly být. Naopak – byl šťastný. Byl rád, že s nimi mohl mluvit. Měl je 
rád.  
 Ježíš se stále o děti stará. Stará se i o tebe a tvou rodinu. Ježíš je tvůj skutečný 
přítel.  

 

 
 

 

Shrnutí 
Zeptej se: Proč matky chtěly, aby jejich děti vid ěly Ježíše? Proč chtěli učedníci poslat 
matky s dětmi pry č? Kdybys byl jedním z dětí, co by sis myslel, kdyby tě učedníci poslali 
pryč? Co by sis myslel, kdyby Ježíš řekl: „Nechte děti přijít ke mně.“ Co tím Ježíš 
myslel, když řekl dospělým, aby byli jako malé děti? (Nemyslel tím, že mají být dětinští, 
ale že potřebují mít víru jako malé děti.) Jak se cítíš, když víš, že děti jsou v Boží rodině 
vítané? Povězme společně naši dnešní hlavní myšlenku:  

 
� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   

 

Verš k zapamatování 
 Opakujte verš k zapamatování s pomocí následujících pohybů. Opakujte, dokud děti 
nebudou umět verš zpaměti.  
Nechte děti  ukažte jeden na druhého 
přicházet  kývejte rukou (ve smyslu: „pojď sem“) 
ke mně  ukažte nahoru 
a nebraňte jim, ruka nahoru, dlaň dopředu, jako když někoho zastavujeme 
neboť takových  ukažte na děti 
je království Boží. ukažte nahoru 
L 18,16 dlaně k sobě, pak otevřít 
 

  

Studium Bible 
 Řekni: Bible mluví o několika situacích, kdy Ježíš ukázal, jak velmi má děti rád. 
Vytvoř tři skupiny. Dej každé skupině jeden z níže uvedených textů a řekni dětem, aby 
příběh zahrály. Pokud je potřeba, požádej o pomoc dospělého.  
 
L 9,38– 43 
J 4,46–54 
Mt 9,18.19.23–25 

 

Shrnutí 
 Zeptej se: Co vám tyto příběhy říkají o Ježíši? (Má rád děti. Pomáhá dětem.) Co si 
myslíte, jak se rodiny cítily, když Ježíš vrátil jejich dětem život? (Lidé byli šťastní, 
vděční.) Co si myslíte, jaké by to bylo, moci se podívat Ježíši do tváře? Přijmi všechny 



odpovědi. Ježíšovo chování ukázalo, že děti jsou pro něj velmi důležité a že jsou součástí 
Božího království. Řekněme společně naši dnešní hlavní myšlenku:  
 

� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3  
 Aplikace lekce 

 
A. 101 Důvodů 
Požádej děti, aby se postavily do kruhu. Řekni: Hodím někomu tuto 
papírovou kouli. Osoba, která ji chytí, řekne: „Děti jako já jsou 
v Boží rodině vítané, protože…“, a potom pojmenuje něco z toho, jak 
se Bůh o nás stará, nebo řekne důvod, proč nás má Bůh rád. Pak 
hodí papírovou kouli někomu dalšímu. Neházejte ji nikomu dvakrát, 
dokud se všichni nevystřídají. Když vyčerpají nápady, ať se posadí do 
kruhu.  
  

Shrnutí 
 Zeptej se: Děti, co to pro vás znamená, když víte, že Bůh chce, abyste byly 
součástí jeho rodiny? (Cítí se šťastně, vděčně, bezpečně, dobře atd.) Jak byste mohly jiným 
lidem ukázat, že jste součástí Boží rodiny? Poskytni čas pro diskusi. Podpoř myšlenky, jako 
je pomoc ve sboru, rozdávání zpěvníků, ochotná pomoc doma v rodině atd. Je nádherné být 
součástí Boží rodiny. Řekněme společně naši dnešní hlavní myšlenku:  
  

� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   
 
B. Požehnání od A až do Z 
 Předem připrav písmena abecedy napsaná na papíru. Řekni: Ježíš ukázal dětem, že jsou 
v jeho rodině vítané, když řekl učedníkům, aby je nechali přijít blíž k n ěmu. Projdeme 
teď abecedu a uvidíme, jestli dokážeme na každé písmeno najít něco, čím nám Bůh 
ukazuje svou lásku a to, že jsme v jeho rodině vítaní.  
  

Shrnutí 
Zeptej se: Jste vítaní v Boží rodině? Jak to víte? Ježíš přijímal d ěti, když byl na této 
zemi, a chce, abychom k němu přišli i nyní. Zazpívejme společně: „Má Pán Ježíš, má 
mne rád…“ Povězme společně naši dnešní hlavní myšlenku:   

Potřebuješ: 
- papírovou  
 kouli  
 



 
� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

4  

 Sdílení se 
 
Dětská radost 
 Zjisti, jestli je ve sboru nějaká maminka, která čeká 
děťátko. Pokud ne, navštivte nějakou nastávající maminku třeba ve 
vašem okolí. Řekni: (jméno) …bude mít brzy děťátko. Chtěli 
bychom mamince a děťátku říci, jak velmi Ježíš miluje malé 
děti a chce, aby byly součástí jeho rodiny. Zeptejte se, co 
miminko potřebuje. Popovídejte si o tom a udělejte seznam (baby 
seznam). Vyberte v seznamu některé lacinější věci a k nim udělejte 
hvězdičku. Řekni: Půjdeme udělat balíček pro tuto maminku a 
její děťátko. Udělejte seznam věcí a zjistěte, zda je můžeme 
v příštím týdnu přinést.  
Rozdej papírové kartičky a voskovky/fixy. Řekni: Vyrobme teď přivítací karti čky pro toto 
miminko. Napište na svou kartičku:  
DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   
  

Shrnutí 
Prohlédněte si vzájemně vyrobené kartičky. Řekni: Tyto karti čky si schováme a dáme je 
mamince a miminku současně s balíčkem. Má každý z vás seznam věcí, které 
potřebujeme? Pokuste se je přinést následující sobotu. Kdo z vás má doma mladšího 
bratříčka nebo sestřičku? Řekněte jim, že jsou součástí Boží rodiny. Povězme společně 
naši dnešní hlavní myšlenku:  
 

� DĚTI JAKO JÁ JSOU V BOŽÍ RODIN Ě VÍTANÉ.   
 

 

Potřebuješ: 
- větší množství  
 papírových  
 kartiček 
- voskovky/fixy 
- tabuli na křídu  
 nebo na fixy 
- křída/fixy 
 



Ukončení 
Shromáždi děti do kruhu a zazpívejte společně vhodné písně. Ukončete modlitbou, 

a poproste Boha, aby pomohl dětem uvědomit si, že Ježíš je má rád a že je chce mít ve své 
rodině. Připomeň dětem, aby si nezapomněly vzít domů „baby seznam“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


