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BARTIMAIOS 
6. týden 

 

Pro přípravu na katechezi 

Slepý žebrák Bartimaios sedí u cesty a volá na 

Ježíše. Nenechá se odradit, ani když ho okřikují 

a volá ještě víc, což potvrzuje hloubku jeho touhy 

setkat se s Ježíšem. Ježíš si jej nechává zavolat 

a dává mu dar zraku. „Jdi, tvá víra tě zachránila.“ 

A Bartimaios se vydává na cestu za Ježíšem: cestu, 

která vede do Jeruzaléma.  

 

„… a šel tou cestou za ním.“  

Mk 10,49-52 

Ráneček: 

  

 

 

 

 

 

Příloha č. 1  

Citát do kapsy:  

Příloha č. 2  

 

Ježíš se zastavil a řekl: 

„Zavolejte ho.“ Zavolali tedy 

toho slepce a řekli mu: „Buď 

dobré mysli, vstaň, volá 

tě!“ On odhodil plášť, 

vyskočil a přišel 

k Ježíšovi.  Ježíš se ho zeptal: 

„Co chceš, abych pro tebe 

udělal?“ Slepec odpověděl: 

„Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu 

řekl: „Jdi, tvá víra tě 

zachránila!“ A ihned začal 

vidět a šel tou cestou za ním. 

Mk 10,49-52 
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Úvodní aktivita – Volám tě! 

• Rozdělte se do dvojic. Jeden ze dvojice bude volající, druhý bude naslouchající. 

Ten, kdo naslouchá, si zavře oči. Ten, který volá, se postaví na libovolné místo 

v místnosti a začne naslouchajícího volat jeho jménem. Naslouchající se snaží dojít 

k volajícímu. Hra se postupně ztěžuje, tím, že se přidávají další dvojice. Ten, co se 

zavřenýma očima naslouchá, musí tak nejprve mezi ostatními volanými jmény 

zaslechnout to své a poté dojít k tomu, kdo volá jeho jméno.  

Svitek 

• Vytištěnou část úryvku z Bible (viz úryvek na první straně) vystřihněte a smotejte 

do ruličky - svitku. 

• Horní okraj svitku nalepte do horní části lapbooku (tak aby šel rozvinout). Použít 

můžete také provázek, kterým svitek omotáte a poté nalepíte svitek do lapbooku. 

Obrázek 

Příloha č. 3 – Bartimaios  

 

K diskuzi 

K diskuzi 

• Přečtěte dětem úryvek z evangelia podle Marka 10, 49-52.  

• Povídejte si s dětmi o tom, co slyšely. 

• Proč Bartimaios volal na Ježíše 

a nepřestal ani, když ho chtěli 

ostatní umlčet? 

 

• Co se s Bartimaiem stalo,  

když mu Ježíš dal zrak? 

 

Bartimaios  

prohlédl – neviděl už jen tmu,  

ale spatřil světlo a všechnu krásu 

kolem sebe, ale hlavně uviděl Ježíšovu 

lásku, byl nesmírně šťastný a vydal  

se za Ním. 

Bartimaios věděl,  

že je to jeho jediná šance, že druhá 

už nebude. Věřil, že ho Ježíš uzdraví! 
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• Vystřihnete z papíru čtverec, který bude mít takovou velikost, aby zakryl Bartimaia 

na obrázku. 

• Na tento čtverec nakreslete postavu Bartimaia, který je uzdravený. Jak se asi cítí? 

Zkuste vyjádřit jeho pocity nejen obličejem, ale celým tělem.  

• Čtverec umístěte na obrázek tak, aby překrýval Bartimaia. Čtverec nalepte jen po 

okraji, aby se dal odklopit (otevřít) a pod novým Bartimaiem byl vidět i ten starý.  

Obálka   

POZOR! 

• Přilepte za okraj k obrázku jeho další část tak, aby se dal odklápět - otevírat 

(viz příloha). 

• Do krajiny na obrázku (příloha č. 3 – Obrázek – 2. díl) nalepte svoji fotografii (nebo 

nakreslete sami sebe). Přidat můžete i své kamarády nebo rodinu, tedy ty, které 

chcete, aby následovali Ježíše na jeho cestě.  

  

K diskuzi 

• Dokážu volat na Ježíše, tak jako Bartimaios, i když se někteří posmívají mé víře? 

•  Co to vlastně znamená volat na Ježíše? 

• Koho bych chtěl zavolat k Ježíši, aby jej také poznal? Komu bych chtěl říct, 

jak je dobrý? 

Na začátku při hře, jsme na sebe volali,  

tak jako Bartimaios volal na Ježíše. Nemusíme se za svou víru stydět. 

Můžeme volat na Ježíše, i když nás ostatní okřikují. Můžeme na něj volat 

i pomocí modlitby a on nás uslyší. Zároveň Ježíš chce, abychom i my  

volali na ostatní, aby k němu přišli a poznali,  

jak je dobrý a milosrdný. 
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Název stránky 

• Přemýšlejte společně nad tím, jak by se mohla tato stránka lapbooku jmenovat. 

Váš název by měl vyjadřovat, to o čem jste se bavili, nad čím jste společně 

přemýšleli, k čemu jste společně došli. 

• Tento název poté nadepište na horní část stránky, jako nadpis – titulek.  

Závěr 

• Co jste se z dnešního příběhu dozvěděli o Ježíši? 

• Prohlédněte si vzájemně své lapbooky a shrňte dnešní práci.  

Další myšlenky k diskuzi: 

• Tak jako uzdravený Bartimaios doprovázel Ježíše do Jeruzaléma, můžeme i my 

doprovázet Ježíše Svatým týdnem. Až se všichni rozutečou a On zůstane sám, 

opuštěný, uteču i já nebo zůstanu s Ním…?  
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Dokončená stránka může vypadat například takto:     
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Příloha č. 2 – Svitek + citát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citát do kapsy: 

 

 

 

 

 

    

  

 „… a šel tou cestou za ním.“  

Mk 10,49-52 

 



6. týden – Bartimaios           7 

 „Kde jsi?“ Lapbook nejen na dobu postní     Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého ©2022 

 

Příloha č. 3 – Obrázek – 1. díl 
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Příloha č. 3 – Obrázek – 2. díl 

 


