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9 Ježíš a učedníci 

Milé děti, minulou neděli jsme slyšeli o tom, jak byl Ježíš pokřtěn v řece 

Jordánu a při tom se ozval hlas z nebe: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem 

nalezl zalíbení!“ Ježíšův příběh pokračují tím, že odešel na poušť, kde byl 

pokoušen od ďábla a pak se vrátil a začal mezi lidmi konat své krásné dílo 

ohlašování spásy. Tuto neděli slyšíme číst přiběh o prvních učednících, kteří se k Ježíši přidali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co se čte v kostele tuto neděli  

podle evangelisty Jan 1, 35-42 
 

Jednoho dne procházel 

Ježíš okolo skupiny lidí. Uprostřed 

nich stál Jan Křtitel a poučoval je  

o brzkém příchodu Spasitele.  

Když Jan zpozoroval, že 

Ježíš jde kolem nich zcela sám, 

zvolal: „Hle, Beránek Boží.“ Když to 

učedníci uslyšeli, dva z nich se 

vydali se za Ježíšem. Ten se jich 

zeptal: „Co byste chtěli?“ Oni 

odpověděli: „Mistře, kde bydlíš?“  

On jim řekl“ „ Pojďte a uvidíte.“ 

Ten den oba zůstali u něho a stali 

se jeho učedníky. 

Proč drží Ježíš na obrázku v ruce zvláštní brýle? 

Když se někdo na Ježíše podívá správným pohledem, pohledem lásky, už navždy se chce 

stát jeho přítelem. Tak jako učedník Jan i Ondřej, který pak o Ježíši vyprávěl svému 

bratrovi Petrovi a přivedl ho k němu. Obrázek si vybarvi a pokračuj na druhé straně. 



Milý žáci, přišel čas na to, zopakovat si Boží přikázání, kterým se řídil také Pán Ježíš. 

On nemusel své učedníky tato přikázání učit, protože je znali od svého dětství, jako 

je znáte i vy. Je to skutečně pravda, znáte je? Nezapomněli jste je? 

     

1. V ………..……....……  Boha …………………….  budeš. 

2. Nevezmeš ……………………  Božího …………………….. 

3. Pomni, abys den ………………….…….  světil. 

4. Cti ……………………  svého i ……………..…..  svou,  

    abys dlouho ………………………. a dobře ti bylo na ………….……. 

5. Nez ..…………….. 

6. Neses………..………... 

7. Nepo………………..………... 

8. Nepromluvíš ………………….…….   svědectví  

    proti ………………………….   svému. 

9. Nepožádáš …………………………………. bližního svého. 

10. Nepožádáš ani …………………………. bližního svého. 

Vzpomínáš si, komu dal Bůh desky přikázání na hoře Sinaji? ……………………………………. 

Vzpomínáš si, proč se píší na první desku Desatera tři přikázání a na druhou ty ostatní? 

První tři říkají, jak se máme chovat k………………………  

a ty další jak se máme chovat k ……………………………………. 

Pokud máš všechno doplněno, napiš si tu červenou jedničku a list si založ do složky. 


