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10 Povolání učedníků 

Milé děti, Ježíš chodil po Galilejském kraji, vyprávěl lidem o svém nebeském Otci a konal 

zázraky. Nechtěl být na všechno sám a tak zavolal učedníky. Chtěl aby se od něj všechno 

potřebné naučili a jednou pokračovali v jeho práci zde na zemi.  

Víme, že učedníků bylo dvanáct. Tuto neděli se čte příběh o tom, jak si vybral 4 z nich. Byli 

to bratři Petr a Ondřej a bratři Jakub a Jan. Všichno měli stejné povoláni. Jaké, to se dozvíš  

ve vyprávění o tom, jak se to stalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dobře si prohlédni obrázek k dnešnímu příběhu.   

Je na něm nakresleno, co bylo novým úkolem 

učedníků. Neměli už lovit ryby, ale zachraňovat lidi 

pro Ježíše. Měli se stát se rybáři lidí. 

Vlny na moři jsou jako hříchy, ze kterých je třeba lidi 

vytáhnout. Může to třeba sobectví závist a hněv  

a podobné věci. Tvým úkolem bude do vody kolem loďky 

napsat, v jakých špatných věcech se můžeme topit.  

Loďka je církev, do které patříme. Uprostřed je Ježíš 

a kolem něj dva učedníci, kteří mu pomáhají. Napiš 

k nim dvě jména učedníků, které se ti libí.  

Obrázek si podle libosti vybarvi. 

Co se čte v kostele tuto neděli  

podle evangelisty Marka 1, 14-20 
 

Ježíš chodil po celé Galileji a vyprávěl 

lidem o Božím království.  

Když šel po břehu velkého jezera,  

uviděl dva rybáře. Byli to bratři Petr  

a Ondřej. Zrovna házeli do vody síť  

na chytání ryb. Pán Ježíš jim řekl: „Pojďte  

za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni 

hned všeho nechali a šli za Ježíšem.  

Jak šli dál po břehu, uviděl Pán Ježíš 

jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Ti právě  

na lodi opravovali sítě. Pán Ježíš na ně také 

zavolal: „Pojďte za mnou.“ Oni hned 

všechno nechali na lodi a šli za Ježíšem.  

 

 

 



Minule jsme si zopakovali Desatero Božích Přikázání. Jistě máte všechno dopsané 

správně. Teď si bude opakovat každé přikázání zvlášť, podobně, jak jsme se je učili 

minulý rok. Začneme přikázáním prvním: V jednoho Boha věřiti budeš!  

Jistě si vzpomínáte, že ten, kdo správě jedná podle 1. přikázání, má Boha rád  

a modlí se k němu. Není to ale tak snadné, protože je mnoho věci kolem nás, které 

se tváří jako by byly náš bůh, a lidé je často mají rádi více, než na Boha. 

Co všechno lidé mohou mít raději než Boha, vidíš na obrázku. Když jim dáš 

správně jméno a písmenka, ze kterých se skládá, škrtneš ve sloupci s tím číslem, 

zůstanou ti dvě písmena, která napíšeš do tajenky dole. Vyjde ti tak dokončení 

důležité věty: 

 

První přikázání má člověka chránit ………………………………………………………………………………….. 

                                                                               …………………………………………………………………………………… 

 

     

Nápověda: 

drogy, moc (nad slabšími), alkohol, móda 

 


