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Věc, kterou dnes mám, nám leží u krbu, ale i tady v kapli hned 

vedle svíček a nepatří do rukou dětem. Co je to? Zápalky.  

Jednu vytáhnu. I když je to jen maličký kus dřívka, hodně 

taková sirka dokáže. Když zapálí oheň v krbu nebo v kotli, je 

vlastně začátek tepla pro celý dům. Něco k tomu ale potřebuje? Toto, 

škrtátko! Až díky srážce s ním vyskočí plamen. 

Vyprávím to proto, že je to hodně podobné s tím, co se dělo 

v městě Jeruzalémě v den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Učedníci byli 

už 3. den smutní, jako když někdo umře. Ze strachu byli schováni 

v domě a báli se vstrčit nos. Byli jako studené sirky v krabičce. A 

když tu najednou, bez zavonění, k nim vstoupil živý Ježíš, pozdravil 

je: „Pokoj vám“. Tím řekl, nebojte se mě, já a můj Otec vás máme 

vás rádi! Tím se srazili s Boží láskou a nemohlo se stát nic jiného, 

než že vyskočil plamínek veliké radosti. Pokud jste někdy zapálili 

všechny sirky najednou, víte, jak to vypadá. Je to přímo výbuch 

radosti! 

Jedna sirka v krabičce ale tehdy když Ježíš přišel, nebyla. Kdo? 

Tomáš! Přišel až později jako studená sirka mezi sirky hořící a velmi 

se divil co se děje. Myslel si, že Ježíš je hezky v hrobě a proto se 

nemůže jen tak špacírovat po tomto světě. A víte, jak si vysvětlil ty 

plamínky radosti? Samovznícení! Asi se srazili hlavami mezi sebou, 

nebo co a bylo to. Jenže žádná sirka se nikdy nezapálí jedna o druhou. 

To Tomáš pochopil za týden, kdy Ježíše uviděl. Šup a hořel taky. 

A tak přeji vám, vašim rodičům, I nám tady v kapli, abychom 

nebyli jako sirky schované před Ježíšem. Přeji nám, bychom se 

s Ježíšem sráželi se s ním co nejčastěji. A že musíte být teď pořád 

doma? Nevadí, Ježíš přece umí přijít k nám dovnitř i zavřenými 

dveřmi. Že se to u vás ještě nestalo? Ale stalo. Ježíš přijde zavřenými 

dveřmi pokaždé, když si oněm vyprávíte, pokaždé když si čtete 

Písmo svaté, pokaždé když se modlíte nebo k jeho chvále. 

Úkol na doma: zápalkové kvízy 
 

 
Jelen v lese se dívá na velký strom před ním.  Vaším úkolem je pohybem 

dvou zápalek pomoci jelenovi tak, aby se díval na malý strom za ním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na prase letí střela. Pomozte mu vyhnout se jí tak, že jednu zápalku 

přemístíte. Nesmí se ale hýbat se střelou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle lopatky leží smetí. Přesuňte dvě zápalky tak, aby se smetí ocitlo na 

lopatce.  

 

 

 


