
 

Co se čte v kostele tuto neděli Podle sv. Jana 3, 14-21 

Za Ježíšem přišel muž jménem Nikodém. Ježíš mu řekl: „Bůh má tak rád tento svět,  

že mu dal svého Syna. Kdo tomu uvěří, dostane od něj věčný život. On je světlo, které přišlo  

na tento svět. Lidé, kteří dělají zlé skutky, se tomu světlu vyhýbají a raději zůstávají v temnotě, 

aby jejich špatné skutky nebyly vidět. Kdo dělá dobro a věří v Božího Syna, jde ke světlu.“ 
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13 Rozhovor s Nikodémem 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

Nikodém, by moudrý muž, který 

chtěl, aby mu Ježíš vyprávěl o Pánu 

Bohu. Přišel za ním večer  a jistě si  

s sebou přinesl i lucernu, aby viděl 

na cestu. Ježíš ho možná poprosil, 

aby položil svítilnu na stůl, pak na ní 

ukázal a začala mluvit o tom, jak 

Bůh má rád světlo a že lidem poslal 

jako světlo svého Syna, protože je 

ve světě hodně temnoty zla  

a hříchů. Neprozradil, že toto světlo 

je právě On, Ježíš, ale Nikodém to 

jistě poznal. 

Na našem chytrém telefonu je 

obrázek baterky. Kdo takový 

telefon má, ví, že  když je okolo tma, může si s ním také posvítit na cestu. Světlo v telefonu 

mu pomůže, když něco po tmě hledá, nebo když potřebuje strčit klíč do zámku. Kdo věří 

v Ježíše, kdo poslouchá jeho slova, má v duši světlo stále u sebe. Toto světlo mu pomáhá 

správě se rozhodovat a odlišit v životě dobré od zlého. Toto světlo nás pobízí, abychom 

dělali dobro a toto dobro přinášeli tam, kde je ho málo. 

Kéž v nás Ježíšovo světlo stále svítí! A nezapomeňme, že naše baterie musí být stále nabitá. 

Komu dojde v telefonu baterie, tomu dojde i světlo,. Kdo ví, že ho Bůh má rád, všechno 

v něm bude správně fungovat. 

 

Naše duše se mobilnímu telefonu trochu podobá.  

Můžeme být spojeni s Bohem a nemusíme, záleží na tom, 

jak se o svou duši staráme, podobně jako o telefon. 
 

4. NEDĚLE POSTNÍ -  ČTVRTÁ RADA - světýlko 

POZOR, VIDEO! 
www.farnostodry.cz - dist.náboženství 

https://youtu.be/oGeQMpJO8tk 

http://www.farnostodry.cz/


4. přikázání 
Dnes pokračujeme v 4. přikázání Božího Desatera. Jistě si vzpomeneš, jak zní: 

 

Cti __________________________________________________________________ 

abys dlouho ___________________________________________________________ 

Říkali jsme si, že kdo správně jedná podle 4. přikázání, ten poslouchá své rodiče, váží si 

jich a neodmlouvá dospělým. 

Hlavním důvodem tohoto přikázání není jen rodiče  poslouchat, ale držet při sobě jako 

rodina a pomáhat si. 

Napiš, jaký úkol dává 4. přikázání dětem na těchto obrázcích: 

 

 

děti musí _____________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

děti musí _____________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Děkuji, že dodržujete 4. přikázání. I když se to někdy nedaří, nevzdávejte to! 


