
2. týden – SVATOST – chci být svatý jako Ježíš 
 
EVANGELIUM Mk 9,2–10 
 
To je můj milovaný Syn. 

 
symbol: hora 
 
 
Milé děti, ví někdo, co je to svatost? Proč o některých lidech říkáme, že jsou 
svatí? Svatí lidé nemusí být jenom ti, kteří už zemřeli. Mnoho svatých chodí 
mezi námi, ani o tom, že jsou svatí, nemusíme mít tušení. Svatého nepoznáme 
podle svatozáře kolem hlavy, ale podle toho, jak jedná. Nezáleží na tom, kolik 
lidí ho zná nebo jak je slavný. Ale spíše na tom, nakolik z něho září Boží 
přítomnost. Takový člověk mívá většinou úsměv na tváři a světýlka v očích. 
Často jsou to takové babičky a dědečkové, protože se ve svém dlouhém životě 
už naučili, co je to nejdůležitější: mít rád Pána Boha a mít rád lidi. 
 
V dnešním evangeliu jsme slyšeli o tom, jak Pán Ježíš vzal svoje učedníky na 
vysokou horu a byl před nimi proměněn. A tam úplně celý zářil Božím světlem. 
To proto, že byl ve spojení s Bohem Otcem v nebi. To víme proto, že i učedníci 
slyšeli, jak se z nebe ozval hlas: „To je můj milovaný syn.“  
Z tohoto vidíme, že Pán Ježíš byl ze všech na zemi nejvíc svatý. A my se jej 
můžeme snažit napodobovat. V každé chvíli a před každou těžkostí se můžeme 
sami sebe zeptat: Co by udělal Pán Ježíš? Mnoho světců před námi se o to 
snažilo, ale nedokázali by to sami, kdyby jim v tom nepomáhal sám Bůh. Znáte, 
děti, nějaké světce? ...... Ano, svatí jsou lidé, kteří nespoléhají na sebe, ale na 
Boha.  
Jsou jako hora, se kterou nic nepohne, protože všechnu svou naději vložili v 
Pána Boha, který je má rád a který je v žádné chvíli neopustí. Svatý je ten, kdo 
ví, že ho má Bůh rád, a podle toho jedná. 
 
 
 
 

Modlitba: 
 
Pane Ježíši, chci být svatý jako Ty. Děkuji Ti za to, jak moc mě máš rád. 

Daruj mi, prosím, lásku k Tobě a k druhým lidem. Dej, ať nikdy 

nezapomenu na to, že se o mě každý den staráš a máš pro mě přichystané 

krásné věci. Pomáhej mi, abych v každé chvíli myslel na to, že jsi se mnou a 

pomáháš mi. Amen. 
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1. (pondělí) Svatý je ten, kdo ví, že ho má Bůh rád. 
 

Dnes si udělám nějaký hezký rámeček a napíši do něj: Bůh mě má 
rád. Vystavím nebo nalepím si ho na místo, kde ho budu často 
vidět.  

2. (úterý) Svatý je ten, kdo pomáhá druhým. 
 

Dnes pomohu tomu, kdo mě o pomoc poprosí, a když se tak 
nestane, pomůžu i bez toho, že by mi někdo říkal. 

 
3. (středa) Svatý je ten, kdo se nebojí něčeho vzdát. 

Dnes si zkusím odříct sladkosti. 
4. (čtvrtek) Svatý je ten, kdo dovolí Bohu, aby se o něj staral.  

Dnes poprosím Boha v modlitbě o něco, co mi leží na srdci.  
5. (pátek) Svatý je ten, kdo miluje celým srdcem.  

Dnes udělám malé překvapení někomu, koho mám rád.  
6. (sobota) Svatý je ten, kdo je radostný.  

Dnes si zazpívám a zatančím. 

 

 

 

 

Každý den se pokusíme splnit uvedený úkol. Za každý splněný úkol si v neděli 

na velký kříž přišpendlíme lísteček. Takže komu se podaří splnit všechny úkoly 

tohoto týdne, připíchne si 6 lístečků. Necháme náš kříž zazelenat – bude pak 

vypadat trochu jako strom. Pokud by některý úkol pro někoho nebyl vhodný, 

může si jiný zopakovat. To je možnost hlavně pro dospělé nebo starší děti 

(mládež), kteří se zapojili do této postní aktivity. 
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