
Potřebujeme vykoupení – str. 2

Pointa aktivity je v tom, že kámen je tak těžký (nebo hřebíky tak malé), že ani vel-
ká píle nestačí k převážení hříchů. Je vhodné, aby o pointě předem nevěděly. Kámen 
však nesmí být příliš veliký, aby to nebylo hned na začátku pramenem beznaděje.
K lepší motivaci může vést např. to, že hřebíky shromažďují děti v každé vesnici 
zvlášť (pokud jich má farnost více), a my pak (např. při poslední dětské bohoslužbě
v postní době, na Velký pátek, nebo ve vhodný den na začátku doby velikonoční) se-
sypeme hřebíky ze všech míst dohromady a před očima dětí (farnosti) je „zvážíme“.

Závěr – vyhodnocení:

a) Při vyhodnocení nejprve poukážeme na to, že sebelepší skutky člověka nedokáží 
odstranit hřích (kámen je těžší než hřebíčky). 

b) Katecheta (kněz) připomene, že Ježíš Kristus svou obětí na kříži hřích nepřevá-
žil, ale odstranil. Vezme proto kámen „HŘÍCH“ z váhy a položí ho pod kříž (např. pod 
ten, který byl použit při velkopátečních obřadech) nebo pod paškál (koná-li se toto 
setkání až o Velikonocích). 

c)  Děti pozorují, že hřebíčky nyní vychýlily misky vah na druhou stranu. Kateche-
ta jim připomene, že když člověk dovolí, aby mu Pán Ježíš odpouštěl hříchy, dostávají 
jeho dobré skutky úplně novou hodnotu. 

d)  Na váze nyní necháme pouze jeden malý hřebíček a pozorujeme, že se váha 
opět vychýlí na stranu „dobra“. Katecheta (kněz) připomene, že křesťan, který žije 
z daru Boží milosti, spolupracuje svými dobrými skutky na díle Božím tak, že i ty 
sebemenší dobré skutky dostávají nekonečnou hodnotu. Není tedy třeba čekat na vý-
jimečné hrdinské činy, ale den co den můžeme ve spojení s Ježíšem konat drobné dob-
ré skutky nejen k  našemu dobru, ale i  k dobru celé církve.

 Zpracováno podle námětu z farnosti Jedovnice

Jiná varianta: 

Místo hřebíčků můžeme využít např. fazole nebo jiná nepříliš těžká semínka. V tom 
případě nepoužijeme motivační příběh o plotu, ale na začátku můžeme jen nastolit 
otázku, jestli můžeme dobrými skutky převážit hřích. Dozvíme se to na konci postní 
doby… Podle P. Jaroslava Vracovského, SDB

Jiné možné příběhy k tématu vykoupení:

Kousek dřeva (Bruno Ferrero, Pohlazení pro duši, Portál, Praha 2006, str. 57)

Účet (Bruno Ferrero, Pohlazení pro duši, Portál, Praha 2006, str. 14-15)

Postavit se do stínu kříže (Krátké příběhy, Signum unitatis 1991, str. 21)
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POTŘEBUJEME VYKOUPENÍ
Náměty pro postní dobu 2008 ve farnosti s dětmi

V postní době se připravujeme na Velikonoce – svátky Ježíšovy smrti a vzkříšení. 
V přípravě nám nejde v první řadě o to, abychom dokazovali svými naplánovanými 
skutky, jak jsme dobří, vytrvalí a co všechno si dokážeme odříkat. Tím bychom se 
vlastně zaměřovali sami na sebe, což je opakem toho, o co v postní době jde. Máme se 
obrátit k Bohu, nechat se Bohem milovat, a v síle této lásky pak jít po jeho cestách
a žít s druhými lidmi. Boží lásku nejvíce vidíme na Kristově kříži. 

Cíl postní aktivity: Následující námět nám pomůže hlouběji poznat, jak moc potřebu-
jeme vykoupení, které nám daroval Ježíš Kristus, a co všechno tento dar obnáší. Člo-
věk sám svou silou není schopen překonat hřích a jeho následky.

Motivační příběh: (Příběh je převzat z: Bruno Ferrero, Pohlazení pro duši, Portál, 
Praha 2006, str. 17). Žil jednou jeden malý chlapec, který neměl zrovna dobrou pova-
hu. Často zlobil, odmlouval, byl prostořeký a svými slovy zraňoval tatínka, maminku
i ostatní. Jednou mu tatínek dal sáček hřebíků a kladívko a řekl: „Vždycky, když se 
rozzlobíš nebo uděláš něco špatného, zatluč jeden hřebík do plotu za domem.“ První 
den chlapec zatloukl 37 hřebíků. Za několik týdnů se naučil kontrolovat a počet zatlu-
čených hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že jednodušší je ovládat svou zlost než 
zatloukat hřebíky do plotu. Nakonec přišel den, kdy se chlapec ani jednou nerozhně-
val, ani neudělal nic špatného. Řekl to tatínkovi. Ten mu navrhl: „Teď ti něco povím. 
Nestačí jenom nedělat zlo, je třeba dělat dobro: pomáhat, odpouštět, dělat radost… 
Vždycky, když uděláš něco dobrého, vytáhni jeden hřebík z plotu.“ – Dny míjely, a za 
nějakou dobu mohl chlapec tatínkovi nahlásit, že v plotě už nezůstal ani jeden hřebík. 
Tatínek ho vzal za ruku, přivedl k plotu a tam mu řekl: „Dobře jsi udělal, ale podívej 
se na ty díry v plotě! Plot už nikdy nebude takový, jaký byl původně!“ 

Postup: Zeptáme se dětí, zda si myslí, že hodně dobrých skutků může překonat (převá-
žit) hřích. Kdo se to chce na konci postní doby dozvědět, ten se může zapojit do při-
pravené aktivity. Na starou kuchyňskou váhu se dvěma miskami položíme na jednu 
stranu velký kámen s nápisem HŘÍCH. Na druhou stranu vah budeme pokládat hřebíky 
za každý dobrý skutek (místo zatloukání a vytahování). Pokusíme se převážit své hří-
chy dobrými skutky.

Hřebíky budou připraveny, aby si je děti mohly před nebo po „dětské“ mši svaté nebo 
nedělní bohoslužbě položit na misku. (Bude to lepší, protože z domu by děti nosily 
hřebíky různé váhy a mohly by si poškodit např. oděv.)
Při volbě jejich velikosti dbejme na to, aby 
očekávaným množstvím hřebíčků nebylo mož-
né převážit kámen na první misce. Podmínky, 
kolik hřebíčků, kdy a za co budeme na misku 
dávat, je třeba předem stanovit podle počtu 
dětí a místních okolností. 


