
Osnova pro společné zaměstnání v roce 2016

Vím, že písma jsou pravdivá
„Neboť duše má se těší z písem a srdce mé nad nimi přemítá.“ (2. Nefi 4:15.)



II

Pokyny pro společné 
zaměstnání a vystoupení dětí 
na shromáždění svátosti
Vážená předsednictva Primárek a vedoucí hudby,

písma jsou slovo Boží. Četba písem doprovázená modlitbou a používání zásad, které se na-
cházejí v nich a v této osnově, vás duchovně připraví na to, abyste děti ve svých Primárkách 
dokázali učit evangeliu Ježíše Krista. Budete také schopni využít písem k tomu, abyste dětem 
pomohli porozumět zásadám evangelia, jimž je budete v tomto roce učit, například plánu Ne-
beského Otce, poslání Ježíše Krista, úloze proroků, znovuzřízení Církve a požehnání chrámu. 
Písma vám pomohou přizvat do vašich Primárek Ducha a vytvořit prostředí, v němž děti mohou 
pocítit vliv Ducha Svatého. Tento vliv pomůže každému dítěti z Primárek, aby dokázalo říci: 
„Vím, že písma jsou pravdivá.“

Děkujeme vám za vaši věrnou službu. Modlíme se za vás a máme důvěru ve vaši schopnost mít 
děti rádi a učit je evangeliu Ježíše Krista.

Generální předsednictvo Primárek

Pokyny pro společné zaměstnání

Výuka evangelia
Používejte tuto brožuru pro přípravu 15minuto-
vých lekcí, jež budou probíhat každý týden při 
společném zaměstnání. Lekce můžete doplnit 
z dalších materiálů schválených Církví, jako je 
Liahona. Následující pokyny vám pomohou při 
plánování a výuce lekcí.

Mějte rádi ty, které učíte. Projevujte dětem lásku 
tím, že si zapamatujete jejich jména a budete mít 
na paměti jejich zájmy, talenty a potřeby.

Učte nauce pomocí Ducha. Při přípravě lekcí se 
modlete o vedení a snažte se posílit své svědectví 
o zásadách, jimž budete učit. To vám pomůže učit
pomocí Ducha.

Povzbuzujte k učení. Tato brožura vám má pomoci 
dozvědět se nejen to, co máte učit, ale také, jak máte 
učit a povzbuzovat k učení. Nauce budete učit účin-
něji, pokud při každé lekci uděláte tyto tři věci:

 1. Představte nauku. Jasně představte dětem
nauku, které se budou učit. Zvažte, jak to
můžete učinit slovy nebo pomocí obrazových
materiálů. (Několik příkladů najdete v lekci
pro první týden v březnu a pro první týden
v červenci.)

 2. Pomozte porozumět nauce. Zajistěte, aby
děti získaly hlubší porozumění nauce tím, že
budete používat rozmanité vyučovací metody,
jež je vtáhnou do výuky, například zpěv písní,
scénky a čtení písem.

 3. Povzbuďte k uplatňování nauky. Dávejte
dětem příležitosti pro uplatňování nauky v ži-
votě. Uvažujte o tom, jak mohou vyjádřit pocity
nebo si stanovit cíl vztahující se k nauce.

Tato brožura obsahuje celé lekce na některé 
vybrané týdny tohoto roku. Na ostatní týdny 
nepřináší celé lekce, ale jen náměty. Tyto náměty 
doplňte vlastními nápady. Náměty můžete získat 
studiem jiných lekcí v této brožuře. Čas během 
páté neděle věnujte zopakování předchozích lekcí. 
Při plánování a přípravě činností pro lekce vás 
může vést Duch.

Při přípravě lekce spolupracujte s vedoucí hudby. 
Zpěv písní vám pomůže zdůraznit nauky, jimž 
učíte. Občas můžete požádat učitele a jejich třídy, 
aby vám s výukou evangelia částečně pomohli.

V některých lekcích se navrhuje, abyste do Primá-
rek pozvali hostující řečníky. Než tyto osoby do 
Primárek pozvete, je k tomu třeba získat svolení 
biskupa nebo presidenta odbočky.

Lekce jsou doplněny vždy několika tipy pro uči-
tele, jež vám pomohou zlepšit vaši schopnost učit. 
Lekce obsahují také obrázky, které vám pomohou 
představit si, jak určitá činnost vypadá. I když 
rozvíjení vašich vyučovacích dovedností je důle-
žité, nakonec právě vaše duchovní příprava a svě-
dectví vybídnou Ducha, aby tyto nauky potvrdil 
v srdcích dětí.

Obraz je k dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.

Písma: To, že děti po-
vzbuzujete, aby se učily 
z písem, jim pomůže 
vypěstovat si celoživotní 
lásku ke slovu Božímu. 
Každý týden si naplánujte, 
jak děti k používání písem 
a k učení se z nich povzbu-
díte. Některé děti možná 
písma nemají. Jiné děti 
možná ještě neumějí číst. 
Studijní činnosti v této 
osnově a tipy, jak učit, 
uvedené na straně 8, 13 
a 24, vám poskytnou ná-
měty, jak děti k používání 
písem vést.

Vizuální pomůcky: 
Mnoho obrazových ma-
teriálů z této brožury je 
k dispozici na internetové 
adrese sharingtime. lds. org. 
Na adrese friend. lds. org 
také najdete seznam pod-
kladů z časopisu Friend 
k jednotlivým tématům 
z evangelia. Tyto podklady 
můžete také vytisknout a 
použít je při výuce dětí.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Podklady: Další učební 
pomůcky, jako jsou 
omalovánky, příběhy a 
činnosti, můžete nalézt 
v Liahoně, v příručce pro 
jesle a v Knize obrázků  
z evangelia. Tyto zdroje 
používejte k doplnění 
svých lekcí.

Čas pro zpěv písní
Hudba v Primárkách má navodit uctivou 
atmosféru, učit evangeliu a pomáhat dětem po-
ciťovat vliv Ducha Svatého a radost, kterou zpěv 
přináší. Zpěvu a výuce hudby má být věnována 
20minutová část společného zaměstnání. To 
vám zajistí dostatek času na výuku nových písní 

a na to, abyste dětem pomohli pocítit radost ze 
zpívání.

Tato brožura obsahuje novou píseň, které se děti 
budou učit v tomto roce (viz strana 28). Obsa-
huje také oddíl nazvaný „Jak používat hudbu 
v Primárkách“ (viz strany 26–27) a další náměty, 
jak učit děti písním (viz strana 7).

Pokyny pro vystoupení na shromáždění svátosti

Pod vedením biskupa nebo presidenta odbočky 
se vystoupení dětí na shromáždění svátosti 
koná v průběhu posledního čtvrtletí roku. Za-
čátkem roku se sejděte s rádcem v biskupstvu 
nebo v předsednictvu odbočky, který dohlíží na 
Primárky, a prodiskutujte s ním předběžné plány. 
Až budete mít připravené konečné plány, také mu 
je předložte ke schválení.

Naplánujte vše tak, aby děti předvedly program 
založený na tématech společného zaměstnání 
z jednotlivých měsíců. V průběhu roku si veďte 
poznámky o proslovech a osobních zkušenostech 
dětí pro případné použití při vystoupení. Až budete 
plánovat, jak se děti podělí o to, čemu se naučily o 

tématu pro tento rok, přemýšlejte o tom, jak mo-
hou shromážděným pomoci zaměřit se na nauky 
evangelia, kterým učí. Na konci shromáždění může 
krátce promluvit člen biskupstva.

Při plánování vystoupení mějte na paměti tyto 
pokyny:

• Nácvik vystoupení nemá klást zbytečné ná-
roky na čas, který by jinak mohl být stráven 
výukou nebo s rodinou.

• Pro shromáždění svátosti nejsou vhodné vi-
zuální pomůcky, kostýmy ani audiovizuální 
materiály.

Příprava: Při přípravě 
společných zaměstnání 
se modlete o vedení Du-
cha a usilujte o Jeho vliv. 
Budete- li se s Duchem 
připravovat a budete- li 
s Ním učit, potvrdí pravdi-
vost toho, čemu učíte. (Viz 
UNVP, 13.)

Písně použité při 
vystoupení mohou být 
zpívány velkými nebo 
malými skupinami, jako 
sóla nebo duety, rodinou 
nebo s doprovodem 
smyčcových nástrojů. 
Dbejte na to, aby děti 
dobře znaly slova písní 
a mohly zpívat od srdce.

Zdroje použité v této brožuře

V celé brožuře jsou jednotně použity tyto zkratky:

PPD  Písně pro děti

UNVP Učení – není většího povolání

Mnoho lekcí obsahuje náměty pro použití obrázků. 
Obrázky můžete nalézt v Knize obrázků z evangelia, 
v souboru Obrazy z evangelia, v balíčcích s obrázky 
k jednotlivým příručkám pro Primárky, v církevních 
časopisech a na internetové adrese images. lds. org.

Studijní osnovy pro rok 2016

Všeobecné studijní osnovy
Jesle: Behold Your Little Ones; Sluneční paprsek: 
Primárky 1; Rozhodni se správně 4–7: Primárky 2; 
Stateční 8–11:  Primárky 4

Základní studijní osnovy
Sluneční paprsek: Primárky 1; Rozhodni se správně 
4–7: Primárky 2; Stateční 8–11:  Primárky 4
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Písma jsou slovo Boží
„Hodujte na slovech Kristových; neboť vizte, slova Kristova vám řeknou vše, co máte činiti.“ (2. Nefi 32:3.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Písma jsou slovo Boží.

Představte nauku: Přineste do Primárek různé 
kníž ky (například kuchařku, pohádkovou kníž ku a 
učebnici) a požádejte několik dětí, aby tyto kníž ky 
a písma ukázaly ostatním dětem. Vyzvěte děti, aby 
diskutovaly o tom, čím jsou si tyto kníž ky podobné 
a čím se liší, včetně toho, kdo je napsal. Zdůraz-
něte, že písma jsou jedinečná v tom, že je napsali 
Boží proroci a že je to slovo Boží.

Napomáhejte porozumět nauce: Řekněte 
dětem, že v Církvi používáme čtyři knihy písem: 
Bibli, Knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a 

Drahocennou perlu. Vysvětlete, že jim říkáme 
„standardní písma“. Řekněte dětem něco o každé 
knize. Zmiňte několik příběhů nebo konkrétních 
učení z každé knihy. Zahrajte si hru na principu 
pexesa (viz UNVP, 162) se jmény standardních 
písem a obrázky představujícími příběhy z jednot-
livých knih nebo něco, čemu učí.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vyzvěte 
několik dětí, aby se podělily o své oblíbené verše 
nebo příběhy z písem. Povzbuďte je, aby řekly, 
čemu se při čtení písem naučily. Vydejte o písmech 
svědectví.

2. týden: Máme hodovat na slovech Kristových.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte  
k jejímu uplatňování: Vysvětlete, že když Pán 
popisuje, jak máme studovat písma, používá při 
tom slova nabádající k činu. Po třídě rozmístěte 
tato slova a slovní spojení napsaná na lístcích 
papíru: hodovat (viz 2. Nefi 32:3); ukládat si jako 
poklad (viz NaS 84:85); pilně zkoumat (viz Mosiáš 
1:7); pevně se držeti (viz 1. Nefi 15:24). Připravte 
si nějakou nápaditou formu, kterou dětem tyto 
pojmy představíte a vysvětlíte. Například můžete 
děti vyzvat, aby předvedly, jaký je rozdíl mezi 
uždibováním z jídla a hodováním na jídle, a pak 
diskutujte o tom, jak to můžeme vztáhnout na 
čtení písem. Můžete se také dětí zeptat, proč by 
se v obchodě plném lidí držely rodičů pevně za 
ruku, a pak vysvětlete, jak se mohou pevně držet 

písem a proč to je stejně důležité jako držet se 
pevně ruky rodičů.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vyzvěte děti 
a učitele, aby si zvykli pravidelně studovat písma. 
Vysvětlete, že každý týden děti, které během týdne 
písma četly nebo je poslouchaly, budou moci na-
psat své jméno na lístek a tento lístek připojit k pa-
pírovému řetězu. Řekněte jim, že tak jak poroste 
tento řetěz, poroste i jejich znalost písem. Tento ře-
těz můžete uložit do krabice na „poklady“ (pomocí 
této krabice také můžete, v činnosti uvedené výše, 
předvést, co to znamená „ukládat si něco jako po-
klad“). Povzbuďte děti, aby své rodině řekly o tom, 
že si daly za cíl studovat písma.

Píseň: „Když 
naslouchám svým 
srdcem“
(strana 28 této osnovy)

Tento řetěz se může stát 
viditelnou připomínkou 

toho, jak rosteme 
díky čtení písem.

Výzva pro tento rok: 
Během celého roku po-
skytujte dětem příležitosti 
podělit se o to, co se do-
zvěděly při čtení písem. 
Děti tak budou mít mož-
nost podělit se o zkuše-
nosti a pro ostatní děti to 
bude motivace, aby doma 
také četly písma.

CHALLENGE

VÝZVA
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Malé skupiny: Pracují- li 
děti v malých skupinách, 
dostane více dětí příleži-
tost zapojit se (viz UNVP, 
160–161). Děti již sedí ve 
skupinách podle tříd. Tyto 
skupiny lze využít pro čin-
nosti v malých skupinách. 
Učitelé tříd mohou dětem 
pomáhat zapojit se a 
mohou pomáhat udržovat 
uctivou atmosféru.

Zapojte všechny 
děti: Uvažujte o tom, 
jak pomoci všem dětem 
z Primárek, aby se jim da-
řilo číst písma po celý rok. 
Například dětem, které v 
tom nemají podporu doma, 
můžete dát příležitost číst 
písma na shromáždění 
a poté je nechat připojit 
své jméno k papírovému 
řetězu.

3. týden: Slova Kristova nám řeknou vše, co máme dělat.

Napomáhejte porozumět nauce: Jednomu 
dítěti zavažte oči. Ať se jiné dítě postaví s obráz-
kem Ježíše Krista někam do místnosti Primárek. 
Vyzvěte dítě se zavázanýma očima, aby se bez 
cizí pomoci pokusilo obrázek najít. Tuto činnost 
zopakujte, tentokrát však požádejte dvě děti, aby 
podržely tyč, provaz nebo provázek, který bude 
představovat železnou tyč a povede od dítěte se 
zavázanýma očima k obrázku Krista. Ať dítě dr-
žící se provazu dojde až k obrázku. Zeptejte se: 
„V čem se studium písem podobá tomu, když se 
držíme provazu?“ (Viz 1. Nefi 15:23–25.) Naučte 
děti refrén písně „Železná tyč” (ZNPPD 2, č. 67.) 
Podělte se o několik příkladů ze života, kdy vám 
písma pomohla poznat, co máte dělat. Vysvětlete, 
jak vám to, že se řídíte učením písem, pomáhá 
přiblížit se Spasiteli.

4. týden: Mohu poznat, že písma jsou pravdivá.

Pomozte porozumět nauce: Přineste jednu 
nebo více věcí, které děti mohou prozkoumat pro-
střednictvím některého z pěti smyslů. Například 
můžete přinést ovoce nebo květinu nebo můžete 
přehrát nějakou hudbu. Umožněte několika dě-
tem, aby pomocí zraku, čichu, hmatu, chuti nebo 
sluchu prozkoumaly to, co jste přinesli. 
(Tuto činnost můžete provést v malých 
skupinách, aby se jí mohly zúčastnit 
všechny děti.) Předveďte, že písma 
můžeme také prozkoumat zrakem, 
hmatem, čichem a sluchem, ale 

chceme- li o nich získat svědectví, potřebujeme 
k tomu získat svědectví Ducha. 

Povzbuďte k uplatňování nauky: Ukažte 
obrázek Moroniho a přečtěte Moroniho 10:4–5. 
Vybídněte několik dětí, aby řekly, jaký mají vztah 

k písmům. Také mohou říci, co doma dělají, 
aby četly písma. (Požádejte několik dětí 

s předstihem, aby měly čas na pří-
pravu.) Povzbuďte děti, aby se o své 

svědectví o písmech podělily doma 
s rodiči.

Názorné pomůcky pomáhají dětem, aby 
novým pojmům porozuměly jednoduchým a 

jim blízkým způsobem (viz UNVP, 169).
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Únor Písma učí o plánu Nebeského Otce
„Neboť viz, toto je dílo mé a sláva má – uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka.“ (Mojžíš 1:39.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Nebeský Otec má pro mě plán.

Představte nauku: Ukažte dětem obrázek 
domu. Vysvětlete, že stavitelé potřebují mít plán 
domu, aby mohli dům postavit. Zeptejte se: „Proč 
je důležité dělat si plány a řídit se jimi?“ Zvedněte 
písma a řekněte dětem, že v písmech můžeme na-
jít plán, který má Nebeský Otec pro nás. Na tabuli 
napište „Nebeský Otec má pro mě plán.“ Společně 
větu přečtěte.

Pomozte porozumět nauce: Na tabuli napište 
níže uvedené otázky:

• Kdo jsem?

• Odkud jsem přišel?

• Proč jsem zde?

• Co se se mnou stane, až zemřu?

Každému dítěti dejte lístek papíru, na němž je 
napsáno jedno z těchto slov: kdo, odkud, proč nebo 
co. Společně přečtěte první otázku z tabule a po-
žádejte všechny děti, které drží v ruce slovo kdo, 
aby se postavily. Zazpívejte píseň „Jsem dítě Boží“ 
(ZNPPD 1, str. 96) a zeptejte se dětí, které stojí, jak 
by na otázku odpověděly. Toto zopakujte se všemi 
otázkami a použijte při tom tyto písně: kde: „Dřív 
jsem žil v nebesích“ (PPD, č. 2); proč: “I Will Fol-
low God’s Plan” (CS, 164–65); co: „Za nás Pán Ježíš 
život dal“ (PPD, č. 19). Vydejte svědectví, že plán 
Nebeského Otce nám přinese radost.

2. týden: Ježíš Kristus pro mě stvořil zemi.

Pomozte porozumět nauce: Jmenujte s dětmi 
činnosti, které dělají a při kterých je třeba dodr-
žovat určitý postup, jako například zavazování 
tkaničky nebo příprava k spánku. Vysvětlete, že 
v písmech se dozvídáme, že Ježíš stvořil zemi 
v určitém pořadí. Rozdělte děti do šesti skupin a 
každé skupině dejte jeden odkaz na písma, v němž 
je popsán jeden den Stvoření (viz Mojžíš 2). Každá 
skupina ať namaluje obrázky o svém dni. Ať své 
obrázky ukáží ostatním dětem a řeknou jim, co 
bylo toho dne stvořeno. Vyzvěte děti, aby obrázky 
umístily ve správném pořadí na tabuli.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Zeptejte se 
dětí: „Co z toho, co Ježíš stvořil, je pro vás důle-
žité?“ Každému dítěti dejte menší množství slaného 
těsta (recept na slané těsto viz UNVP, 160). Ať děti 
z těsta vymodelují to, co je pro ně ze stvoření důle-
žité. (Nemáte- li k dispozici slané těsto, děti mohou 
místo toho nakreslit obrázek.) Ať si děti ve skupi-
nách podle tříd vzájemně ukáží, co vyrobily nebo 
nakreslily, a vysvětlí, proč je to pro ně důležité. 
Zazpívejte píseň „Vím, že Bůh mne miluje“ (ZNPPD 
2, č. 68).

Píseň: “I Will Follow 
God’s Plan”
(CS, 164–65)

Svědectví: Krátké svě-
dectví může přizvat Ducha 
kdykoli během lekce. 
Může být natolik prosté, 
že řeknete jen „Vím, že 
plán Nebeského Otce nám 
přinese štěstí.“, nebo to 
může být formálnější svě-
dectví, které uvedete slovy 
„Chci vám vydat svědec-
tví“. (Viz UNVP, 43.)

Pomáhejte dětem po-
rozumět nauce: Mají- li 
děti příležitost podělit se o 
to, čemu se v Primárkách 
naučily, pak dané nauce 
lépe porozumějí a posílí to 
jejich svědectví o ní. Příle-
žitosti k tomu jim můžete 
poskytnout ve třídě a po-
vzbuzujte je, aby se o to, 
čemu se naučily, podělily 
i doma.
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Budu se řídit  
Božím plánem 

tím, že:

3. týden: Rodina je ústředním bodem plánu Nebeského Otce.

Představte nauku: Na tabuli napište toto: „Ro-
dina je ústředním bodem plánu Nebeského Otce.“ 
Diskutujte o tom, co tato věta znamená. Větu 
smažte. Řekněte první dvě slova a požádejte děti, 
aby je zopakovaly. Pak řekněte první čtyři slova a 
požádejte děti, aby je zopakovaly. Pokračujte tak 
dlouho, dokud děti nedokáží zopakovat celou větu.

Pomozte porozumět nauce: Několik dětí s 
předstihem požádejte, aby představovaly rodiny 
z písem. O každé rodině si připravte několik bodů 
jako nápovědu (například Adam a Eva: „Naše 
rodina byla první rodinou na zemi.“; Abraham a 
Sára: „Byli jsme již velmi staří, když se nám na-
rodilo dítě.“; a Lehi a Saria: „Přepluli jsme oceán, 

abychom se dostali do zaslíbené země.“) a tyto 
body dětem předejte. Je-li to možné, připravte jed-
noduché kostýmy. Požádejte děti, které představují 
rodiny z písem, aby přišly dopředu, vždy jedna 
skupina po druhé. Požádejte je, ať přečtou nápo-
vědu, a nechte ostatní děti z Primárek hádat, koho 
představují. Vždy, když nějakou rodinu poznáte, 
ukažte dětem, kde se o této rodině mohou dočíst 
v písmech. Řekněte dětem, jak se každá rodina ří-
dila plánem, který pro ni Nebeský Otec měl.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
děti, ať si vzpomenou, jaké dobré vlastnosti má 
jejich rodina. Vyzvěte je, aby si o těchto vlastnos-
tech vzájemně řekly ve skupinách nebo v celých 
Primárkách.

4. týden: Budu se řídit Božím plánem.

Pomozte porozumět nauce: Ukažte dětem 
několik velkých fazolí nebo kamínků a prázd-
nou nádobu označenou rozesmátým obličejem. 
Řekněte dětem, že plán Nebeského Otce nám 
dává svobodu rozhodovat se správně nebo špatně. 
Vysvětlete, že dobrá rozhodnutí vedou ke svo-
bodě a radosti, ale špatná rozhodnutí vedou 
k zajetí a neštěstí (viz 2. Nefi 2:27). Zeptejte se 
dětí: „Která přikázání dodržujete, když se řídíte 
Božím plánem?“ Každému dítěti, které odpoví na 
otázku, dejte velkou fazoli. Jejich odpovědi pište 
na tabuli. Požádejte každé dítě s fazolí, 
aby řeklo, jak dodržování přikázání, 
které jmenovalo, vede ke štěstí. Ať 
potom svou fazoli vloží do sklenice. 
Vydejte svědectví, že pokud se roz-
hodneme řídit se Božím plánem, 
naplníme svůj život radostí.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Pro každou 
třídu připravte velký kus papíru ve tvaru vlajky. 
Na každý prapor napište 
„Budu se řídit Božím plánem 
tím, že …”. Vysvětlete, že 
plán Nebeského Otce nám 
dává svobodu rozhodovat se 
správně nebo špatně a že to, 
co se rozhodujeme každý den 
dělat, je důležité pro naše 
štěstí. Ať děti ve skupinách 

podle tříd namalují 
nebo napíší na 

svoji vlajku to, 
co mohou dělat, 
aby se řídily plánem 
Nebeského Otce, a vyzvěte je, ať se 
pod to podepíší. Požádejte jednotlivé 
třídy, aby se s ostatními podělily o 
to, co namalovaly nebo napsaly. Ať 
děti se svými vlajkami pochodují po 
místnosti a při tom zpívají „Budu sta-
tečný“ (PPD, č. 63). Vlajky vystavte 
v místnosti Primárek.

Udržujte děti aktivně 
zapojené do vhodných 

činností a tím usměrňujte 
jejich energii.

Činnosti přizpůsobte 
věku dětí ve svých 
Primárkách (viz UNVP, 
110–116). Například při 
2. činnosti pro 3. týden 
mohou starší děti klást 
skupinám, představujícím 
rodiny z písem, otázky, na 
které lze odpovědět ano 
nebo ne, namísto toho, 
aby si jen vyslechly jejich 
nápovědu.

Vlajka je k dispozici na 
adrese sharingtime. lds. org.

Veselý obličej je k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
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Nebeský Otec k nám mluví 
prostřednictvím svých proroků
„Co jsem já, Pán, pravil, pravil jsem …, ať … mým vlastním hlasem nebo hlasem služebníků mých, to je 
totéž.“ (NaS 1:38.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. a 2. týden: Proroci mluví za Nebeského Otce.

Představte nauku: Vybídněte jedno dítě, aby 
přišlo dopředu. Řekněte ostatním dětem, že se 
mají řídit jeho pokyny. Šeptejte dítěti jednoduché 
pokyny, jako například „Řekni jim, ať si dají ruce 
na hlavu.“ nebo „Řekni jim, ať tiše řeknou ‚ahoj‘ 
tomu, kdo sedí vedle nich.“ Toto zopakujte s ně-
kolika dalšími jednoduchými pokyny, přičemž 
poslední bude „Řekni jim, aby si založily ruce.“ 
Zeptejte se dětí, jak poznaly, co si přejete, aby 
dělaly. Vysvětlete, že jedním ze způsobů, jak Ne-
beský Otec a Ježíš Kristus předávají vzkazy lidem 
na zemi, je to, že mluví ke svým služebníkům a 
pak jim přikazují, aby tito služebníci mluvili k li-
dem. Zeptejte se: „Kdo jsou tito služebníci, kteří 
mluví za Nebeského Otce a Ježíše?“ Ať děti spo-
lečně řeknou: „Proroci mluví za Nebeského Otce.“

Pomozte porozumět nauce: Před Primárkami 
připevněte pomocí lepicí pásky zespoda na některé 
židle obrázek proroka a několik odkazů na pasáže 
z písem, kde se mluví o tom, co tento prorok řekl 
nebo udělal. Může to být například Noé (Genesis 
6:13–14; 7:5, 7–10); Mojžíš (Exodus 14:8–9, 13–
14, 21–22); Samuel Lamanita (Helaman 14:1–8; 

16:1–3); a Joseph Smith (NaS 89). Vybídněte děti, 
aby se podívaly zespoda na své židle a našly ob-
rázky. Rozdělte děti do skupin tak, aby v každé 
skupině byl jeden obrázek, a požádejte je, aby se 
připravily a názorně předvedly svého proroka. Vy-
zvěte ostatní skupiny, aby hádaly, kterého proroka 
představují. Diskutujte o tom, jak lidé přijali jeho 
poselství a jaké to mělo důsledky.

Pomozte porozumět nauce: Udělejte si „Kolo 
proroků“, jak je uvedeno zde. Kruh rozdělte na 
osm dílů a do každého vepište jméno jednoho 
z proroků uvedených v písni „Následuj proroka“ 
(PPD, č. 37). Vyzvěte jedno dítě, aby kolem za-
točilo. Vyprávějte krátký příběh o prorokovi, na 
kterého kolo ukázalo (náměty můžete čerpat z od-
kazů na písma uvedených 
pod písní). Pak z písně 
„Následuj proroka“ zazpí-
vejte sloku, jež se tohoto 
proroka týká. Vybídněte 
jiné dítě, aby kolem znovu 
zatočilo, a podle časových 
možností tuto činnost 
opakujte.

3. týden: V dnešní době nás vede žijící prorok.

Pomozte porozumět nauce: Na obrázek sou-
časného proroka položte papír rozstřižený na čtyři 
části. Na rub každého dílu napište jednu nauku, jíž 
prorok učil. (Z konferenčních vydání časopisu Lia-
hona se můžete dozvědět, o čem prorok v poslední 
době hovořil.) Vyzvěte některé dítě, aby zvedlo 
jeden díl papíru a danou nauku předvedlo. Po-
žádejte ostatní děti, ať 
hádají, co předvádí. To-
též udělejte s ostatními 
naukami. Ukažte výtisk 
Liahony a vysvětlete, že 
si můžeme přečíst, co 
prorok říká dnes.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
jedno dítě, aby vstalo a dokončilo tuto větu: „Budu 
následovat žijícího proroka tím, že …” 
Vybídněte jiné dítě, aby zopakovalo 
myšlenku prvního dítěte, a přidalo 
další nápad, jak můžeme proroka 
následovat. V tomto pokračujte tak 
dlouho, jak vám čas dovolí, a po-
vzbuzujte děti, aby zopakovaly co 
nejvíce myšlenek ostatních dětí.

Píseň: “Stand for  
the Right”
(CS, 159)

Uctivost: Je pravděpo-
dobnější, že děti se budou 
chovat uctivě, pokud se 
zapojí do výuky. Činností 
navržených pro 1.a 2. 
týden se může zúčastnit 
mnoho dětí. Ty, které se 
nezúčastní názorných 
předvedení, se zapojí tím, 
že budou druhé sledovat. 
(Viz UNVP, 83.)

Kolo je k dispozici na adrese 
sharingtime. lds. org.
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4. týden: Následujeme- li proroka, jsme v bezpečí.

Pomozte porozumět nauce: Připravte jedno-
duché dopravní značky s nápisy „Stop“, „Zpomal“ 
a „Jeď“. Vyberte tři děti, které budou tyto značky 
držet, a požádejte je, aby značky zvedly, až jim 
vedoucí hudby poklepe na rameno. Řekněte dě-
tem, že značka Jeď znamená, že mají začít zpívat; 
značka Stop znamená, že mají přestat zpívat; a 
značka Zpomal znamená, že mají zpívat pomalu. 
Požádejte vedoucí hudby, aby dirigovala děti při 
zpěvu písně “Stand for the Right” (CS, 159).

Vysvětlete, že dopravní značky nás chrání a va-
rují před nebezpečím, které je před námi. Pak 
vysvětlete, že prorokovy pokyny jsou jako tyto 
dopravní značky, protože Nebeský Otec nás chrání 

a žehná nám, když se jimi řídíme. Rozdělte děti do 
tří skupin. V každé skupině ať její vedoucí nebo 
jedno ze starších dětí vypráví krátce o tom, kdy on 
(nebo někdo z písem) byl ochráněn díky tomu, že 
následoval proroka. Ať se pak skupiny přesunou 
k jinému vedoucímu a vyslechnou si další příběh. 
Při přesunech k dalším vedoucím je vybídněte, ať 
zpívají refrén písně „Následuj proroka“. Vydejte 
svědectví o požehnáních, která přicházejí, když ná-
sledujeme proroka.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Ať si děti 
namalují vlastní dopravní značku a napíší na ni, 
jak se budou řídit učením žijících proroků. Ať si 
značky vezmou domů, aby jim pomáhaly pamato-
vat na to, že mají následovat proroka.

Náměty pro vedoucí hudby

Až budete dětem pomáhat naučit se písni “Stand 
for the Right” (CS, 159), můžete to udělat takto:

• Vystavte obrázek současného proroka a 
stručně promluvte o některých pokynech, 
které nám dal. Řekněte dětem, že píseň, které 
se budou učit, vysvětluje, jak důležité je násle-
dovat proroka.

• Rozdělte děti do skupin. Každé skupině zadejte 
jeden nebo dva řádky a vyzvěte je, aby vymys-
lely nějaké pohyby, které jim pomohou se za-
pamatováním slov. Poté ať každá skupina naučí 
své pohyby i ostatní děti.

Písně: To, že děti zpívají 
písně o určité nauce, jim 
pomáhá tuto nauku poznat 
a zapamatovat si ji. Děti 
se také lépe učí, vidí- li 
v souvislosti s hudbou 
nějakou vizuální pomůcku 
nebo provádějí- li nějakou 
činnost. Náměty pro tento 
měsíc obsahují několik 
různých způsobů, jak to 
udělat. Podobné náměty 
můžete využít i při plá-
nování dalších lekcí. (Viz 
UNVP, 163–165.)

Když děti učíte písni, naznačujte jim rukou 
melodii. Pohybujte rukou nahoru a dolů tak, 

jak se mění výška tónů (viz UNVP, 165).

Je pravděpodobnější, 
že děti budou nauky 

uplatňovat, pokud samy 
vymyslí, jak to dělat. Děti 
také cítí lásku a uznání, 

když učitelé a ostatní děti 
opakují jejich myšlenky.

Tvary jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.



8

Duben Ježíš Kristus je můj 
Spasitel  a Vykupitel
„Věříme, že skrze usmíření Kristovo může býti spaseno veškeré lidstvo, skrze poslušnost zákonů a obřadů 
evangelia.“ (Články víry 1:3.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Ježíš Kristus byl vyvolen, aby byl naším Spasitelem.

Představte nauku: Na tabuli napište: „Ježíš 
Kristus byl , aby byl naším Spasitelem.“ Po 
třídě náhodně rozmístěte písmena v, y, v, o, l, e a 
n. Ať děti seřadí písmena do správného pořadí 
a doplní větu. Požádejte je, aby přečetly Mojžíše 
4:2 a zkontrolovaly si tak svou odpověď. Společně 
přečtěte, co je napsáno na tabuli.

Pomozte porozumět nauce: Připravte si tři 
pruhy papíru a na každý napište vždy jednu z ná-
sledujících otázek k písni „Dřív jsem žil v nebesích“ 
(PPD, č. 2):

 1. Kdo předložil v nebi všem lidem plán předtím, 
než jsme přišli na zem?

 2. Kdo řekl Nebeskému Otci: „Já chci sloužit pro 
slávu Tvou.“?

 3. Co Ježíš překonal tím, že se řídil Otcovým 
plánem?

Ať děti zazpívají 1. sloku písně a ať se postaví, až 
budou zpívat odpověď na první otázku. Pak disku-
tujte o několika dalších věcech, které se v této sloce 
dozvídají. Po diskusi můžete tutéž sloku zazpívat 
znovu. Stejným způsobem postupujte i v případě 
dalších slok a otázek.

2. týden: Ježíš Kristus je pro mě dokonalým příkladem.

Představte nauku: Zazpívejte píseň „Dělej, co 
dělám“ (PPD, č. 91) a požádejte děti, aby vás napo-
dobovaly v provádění jednoduchých pohybů, jako 
je tleskání, vzpažení nebo pochodování na místě. 
Požádejte děti, aby řekly, čemu se naučily tím, že 
se řídily příkladem někoho jiného (např. stlaní 
postele nebo hraní nějaké hry). Napište na tabuli: 
„Ježíš Kristus je pro mě dokonalým příkladem.“ 
Vydejte svědectví, že Kristus je ze všech lidí, kteří 
kdy žili na zemi, jediným, který pro nás může být 
dokonalým příkladem, jenž máme následovat. Po-
žádejte děti, ať větu společně přečtou.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vystavte 
několik obrázků Ježíše, jak druhým projevuje 
lásku a slouží jim. Napište na tabuli „Ježíš měl 
rád všechny lidi.“ a „Ježíš sloužil druhým.“. Pod 
tyto věty nakreslete srdce a ruku. Řekněte dětem, 
že se máme řídit Ježíšovým příkladem tím, že 

máme rádi ostatní lidi a sloužíme jim. Každému 
dítěti dejte list papíru, ať na něj nakreslí srdce 
nebo obkreslí svou ruku. Pak je vybídněte, aby 
napsaly nebo namalovaly, co mohou dělat, aby ná-
sledovaly Ježíšův příklad. Požádejte děti, ať si své 
nápady vzájemně ukáží a své kresby pak umístí 
kolem obrázků Ježíše.

Píseň podle vaší 
volby ze zpěvníku 
Písně pro děti

To, že se děti učí 
veršům nazpaměť, 
jim může pomoci učit 
se naukám evangelia. 
Duch může dětem pomoci 
vybavit si tato slova ve 
chvílích, kdy to budou 
potřebovat. (Viz UNVP, 
180–181.)

Písně: Písně pro 
Primárky učí pravdám 
evangelia takovým způ-
sobem, že si je děti budou 
pamatovat po celý život 
(viz UNVP, 163–165).
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Nefi

„Často je snazší porozumět nějaké zásadě evangelia, když je tato 
zásada vyjádřena v nějakém příběhu z Písma.“ (UNVP, 55.)

3. týden: Prostřednictvím usmíření Ježíše Krista může být celé lidstvo
spaseno.

Představte nauku: Rozdělte děti do skupin a 
každé skupině zadejte nějakou část třetího článku 
víry. Ať každá skupina vstane, až na ni přijde 

řada, a svou část zopakuje. Ať se pak postaví 
všechny děti a zopakují celý článek víry.

Pomozte porozumět nauce: Vydejte svědec-
tví, že jedním ze způsobů, jak nás Usmíření Ježíše 
Krista zachraňuje, je to, že nám přináší spasení 
od hříchu. Ukažte dětem sklenici čisté vody a vy-
světlete jim, že představuje člověka, který je bez 
hříchu. Nakapejte do vody malé množství potravi-
nářského barviva. Ukažte, jak se barvivo šíří vodou 
a že kvůli němu už voda není čistá. Vysvětlete, že 
když hřešíme, stáváme se nečistými, tak jako tato 
voda. Pak přidejte několik kapek tekutého bělicího 
prostředku a vodu znovu vyčistěte. Vysvětlete, 
že když činíme pokání, Usmíření nás očisťuje od 
hříchu a je nám odpuštěno. Ukažte dětem obrázek 
Krista v Getsemanech. Požádejte děti, aby vyprá-
věly, co vědí o tomto obrázku. Vydejte svědectví 
o tom, že Ježíš Kristus nás má rád a že je ochoten
zaplatit za naše hříchy.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Pomocí 
některých metod výuky, které představuje tato 
pří ručka, učte děti o pokání, jehož součástí je 
pociťování lítosti, požádání o odpuštění, napra-
vení křivdy a neopakování špatného chování (viz 
Primárky 3, 46–49).

4. týden: Ježíš Kristus byl vzkříšen, a stejně tak budu vzkříšen i já.

Pomozte porozumět nauce: Za pomoci ob-
rázků krátce vyprávějte příběh o tom, jak Ježíš 
zemřel (viz Matouš 27:33–60; Marek 15:22–46; 
Lukáš 23:33–53; Jan 19:17–42). Zeptejte se dětí, 
co si myslí o tom, jak se asi cítila Ježíšova rodina a 
jeho přátelé, když Ježíš zemřel. Předem požádejte 
několik dětí nebo dospělých, aby si připravili 

vyprávění příběhu některého ze svědků Kris-
tova Vzkříšení, jako je Maria Magdaléna (viz Jan 
20:11–18), Petr a Jan (viz Jan 20:2–10), učedníci 
(viz Jan 20:19–22; Lukáš 24:33–53), Tomáš (viz 
Jan 20:24–29) a Nefité (viz 3. Nefi 11:8–17), a aby 
ho přišli do Primárek převyprávět. Dejte jim jme-
novku, aby bylo vidět, o kom vyprávějí.

Obraz je k dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.

Pomocí názorných po-
můcek můžete vyvolat u 
dětí zájem, získat jejich 
pozornost nebo uvést urči-
tou zásadu evangelia (viz 
UNVP, 177). Nemáte- li 
materiály potřebné pro 
názornou pomůcku do-
poručenou pro 3. týden, 
můžete použít materiály, 
které máte k dispozici. 
Například můžete umýt 
špinavou ruku mýdlem a 
tak ji očistit.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Květen Církev Ježíše Krista  
byla znovuzřízena
„Spatřil jsem dvě Bytosti, jejichž jas a sláva se vymyká veškerému popisu, stojící nade mnou ve vzduchu. Jedna 
z nich ke mně promluvila, nazývajíc mne jménem, a řekla, ukazujíc na druhou – Toto je můj Milovaný Syn. 
Slyš jej! “ ( Joseph Smith–Životopis 1:17.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Církev Ježíše Krista byla znovuzřízena.

Představte nauku: Před začátkem Primárek 
napište na tabuli šestý článek víry. Požádejte děti, 
aby zavřely oči. Řekněte jim, že potom, co Ježíš 
Kristus zemřel, se lidé stali zlovolnými a Jeho 
evangelium a kněžství bylo ze země odňato. Vy-
světlete, že se tomu říká odpadlictví a že lidé žili 
v duchovní temnotě – to znamená, jako by měli 
oči duchovně zavřené – dokud Ježíš neobnovil 
svou Církev prostřednictvím Josepha Smitha. 
Zvedněte obrázek Prvního vidění a řekněte dětem, 
aby otevřely oči. Pomozte dětem naučit se nazpa-
měť šestý článek víry tím, že ho budete společně 
nahlas číst. Smažte několik slov a toto opakujte 

tolikrát, až budou smazaná všechna slova a děti 
budou článek víry umět.

Pomozte porozumět nauce: Vyrobte pruh pa-
píru pro každou zodpovědnost uvedenou v tabulce 
níže. Podle vzoru napište na tabuli názvy úřadů a 
uprostřed nechte volný sloupec na zapsání jejich 
zodpovědností. Rozdělte děti do pěti skupin a 
každé skupině dejte pruh papíru s jednou zodpo-
vědností. Vybídněte skupiny, aby jedna po druhé 
umístila svůj pruh papíru na správné místo na 
tabuli. Poukažte na to, že znovuzřízená Církev má 
stejné druhy vedoucích jako Církev, která existo-
vala, když byl na zemi Ježíš Kristus.

ÚŘAD V  
PRVOTNÍ CÍRKVI ZODPOVĚDNOSTI ÚŘAD VE ZNOVUZŘÍ-

ZENÉ CÍRKVI
apoštol být zvláštním svědkem o Ježíši Kristu apoštol

prorok sdělovat vůli Nebeského Otce prorok

pastýř vést malou skupinu Svatých biskup

učitel učit evangeliu učitel

evangelista dávat zvláštní požehnání patriarcha

2. týden: Joseph Smith je prorokem znovuzřízení.

Pomozte porozumět nauce: Shromážděte 
obrázky událostí z doby znovuzřízení Církve. 
Rozdělte větu „Joseph Smith je prorokem zno-
vuzřízení.“ na tolik částí, kolik máte obrázků, 
a připravte si pruh papíru na každé slovo nebo 

skupinu slov (viz příklad). Rozdělte děti do skupin 
a každé skupině dejte jeden pruh papíru, obrázek 
a odkaz na písma, kde je popsáno, co se děje na 
obrázku. Požádejte děti, aby si přečetly odkazy na 
písma a diskutovaly o tom, co se na obrázku děje. 

Píseň: „Chvalte 
proroka“, 1. a 3. sloka
(ZNPPD 1, str. 84)

Různé věkové sku-
piny: Společná zaměst-
nání plánujte tak, aby se 
mohly zapojit jak starší, 
tak mladší děti. Například 
při 2. činnosti pro 1. týden 
můžete použít malé loutky 
na prsty, abyste mladším 
dětem pomohli se zapa-
matováním názvů jednot-
livých úřadů. Při činnosti 
pro 2. týden můžete mladší 
děti rozdělit do skupin po-
dle tříd a požádat učitele, 
aby jim příběhy vyprávěli, 
a pak příběhy zopakovat 
ukazováním na obrázky a 
kladením otázek.

JS–Ž 1:5–13 JS–Ž 1:14–20 JS–Ž 1:30–35 JS–Ž 1:34–35, 
67

JS–Ž 1:68–73

Joseph  Smith  je  prorokem znovuzřízení.

Pruhy papíru a obrázky jsou k dispozici  
na adrese sharingtime. lds. org.

Loutky na prsty jsou k dispozici 
na adrese sharingtime. lds. org.

Pruhy papíru jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
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Činnost pro 4. týden vám 
poskytuje příležitost 
zjistit, nakolik děti nauce 
rozumějí. Opakování 
může pojmy v jejich 
mysli upevnit.

Mluvte o postojích: 
Poskytněte dětem příleži-
tosti mluvit o jejich vztahu 
k evangeliu. To přizve 
Ducha a pomůže dětem 
lépe porozumět tomu, 
jak se určitá nauka týká 
jejich života. (Viz UNVP, 
63–65.)

Pak ať každá skupina vypráví ostatním dětem svůj 
příběh. Diskutujte o tom, jakou roli hrál v každé 
události Joseph Smith, a vyzvěte děti, aby přemýš-
lely o tom, jak tato událost ovlivňuje nebo může 

ovlivnit jejich život. Jednotlivé obrázky a pruhy 
papíru umístěte na tabuli ve správném pořadí. Až 
budou na tabuli všechny pruhy papíru, společně 
větu přečtěte.

3. týden: Kniha Mormonova je dalším svědectvím o Ježíši Kristu.

Pomozte porozumět nauce: Přečtěte si název 
Knihy Mormonovy na její titulní straně. Násle-
dující verše z písem přečtěte nahlas a požádejte 
děti, ať zvednou ruku, až uslyší další jména, která 
má Spasitel: 2. Nefi 19:6; Alma 5:38; 3. Nefi 5:26. 
Jednotlivá jména pište na tabuli, tak jak je děti na-
jdou. Vyberte několik jmen a vysvětlete, jak Spasi-
tel tyto úlohy plní.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Každému 
dítěti dejte záložku do knížky, na níž je napsáno: 
„Kniha Mormonova je dalším svědectvím o Ježíši 
Kristu.“ Vyzvěte je, ať si záložku ozdobí a používají ji 
ve svých písmech. Několik dětí můžete požádat, aby 
ostatním pověděly, jak se jim daří pracovat na svém 
cíli zvyknout si pravidelně číst písma (viz 2. týden 
v lednu). Můžete je vyzvat, aby se podělily o to, jaké 
pocity v nich vyvolávají pasáže z písem, které četly.

4. týden: Kněžství bylo znovuzřízeno.

Představte nauku: Ukažte dětem něco, co je 
poháněno elektřinou. Pak jim ukažte, že to bez 
této síly nemůže fungovat. Požádejte jedno dítě, 
aby před ostatními podrželo obrázek Krista, jak 
vysvěcuje apoštoly. Vysvětlete, že Kristova Církev 
nemůže fungovat bez moci kněžství. Požádejte 
dítě, aby obrázek schovalo za záda. Vysvětlete, že 
když Kristovi apoštolové zemřeli, pravomoc kněž-
ství se ztratila. Požádejte jiné dítě, aby ukázalo 
obrázek znovuzřízení kněžství. Vydejte svědectví, 
že Bůh kněžství znovuzřídil prostřednictvím Jo-
sepha Smitha.

Pomozte porozumět nauce: Požádejte někoho, 
aby přečetl NaS 107:1. Ať děti pozorně poslou-
chají, zda uslyší, jak se jmenují obě dvě kněžství. 
Na tabuli umístěte obrázek znovuzřízení Aronova 
kněžství a obrázek znovuzřízení Melchisedechova 
kněžství. Nad příslušný obrázek napište Aronovo 

nebo Melchisedechovo. Diskutujte o tom, kdo Jose-
phu Smithovi znovuzřídil neboli znovu předal jed-
notlivá kněžství (viz Joseph Smith–Životopis 1:72). 
Ukažte dětem několik obrázků obřadů kněžství, 
jako je křest, konfirmace, roznášení svátosti, žeh-
nání svátosti a uzdravování nemocných. Vybídněte 
děti, aby si obrázky předávaly a při tom zpívaly 
píseň „Chvalte proroka“ (ZNPPD 1, str. 84). Občas 
píseň přerušte a požádejte děti, které zrovna drží 
obrázek, aby se postavily pod slovo Aronovo nebo 
Melchisedechovo a ukázaly tak, která pravomoc je 
k provedení tohoto obřadu zapotřebí. Pokračujte 
podle časových možností.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
děti, aby přemýšlely o tom, jaká požehnání mají 
díky kněžství. Vybídněte je, aby vyrobily vzkaz 
nebo obrázek s poděkováním pro některého no-
sitele kněžství, kterého znají (například biskupa, 
učitele, otce nebo misionáře). Obraz je k dispozici na adrese  

sharingtime. lds. org.

Záložky do knih jsou k dispozici na  
adrese sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Červen První zásady a obřady evangelia 
mi umožňují žít znovu s Bohem
„Věříme, že prvními zásadami a obřady evangelia jsou: za prvé víra v Pána Ježíše Krista; za druhé pokání; za 
třetí křest ponořením na odpuštění hříchů; za čtvrté vkládání rukou pro dar Ducha Svatého.“ (Články víry 1:4.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Víra v Ježíše Krista nás vede k tomu, abychom Ho měli rádi, 
důvěřovali Mu a dodržovali Jeho přikázání.

Představte nauku a napomáhejte jí poro-
zumět: Na tabuli napište „Víra v Ježíše Krista nás 
vede k tomu, abychom Ho milovali, důvěřovali 
Mu a dodržovali Jeho přikázání.“ Ukažte dětem 
nějaká semínka. Zeptejte se: „Čím se mohou tato 
semínka stát?“ „Jak víte, že tato semínka poros-
tou?“ „Co musíme dělat, aby tato semínka rostla?“ 
Vysvětlete, že naše víra v Ježíše Krista, stejně 
jako semínko, může růst, pokud se o ni staráme. 
Diskutujte o tom, co můžeme dělat, abychom 
své víře pomohli růst, a vysvětlete, jak nás tyto 
věci povedou k tomu, abychom měli Ježíše Krista 

rádi, důvěřovali 
Mu a dodržovali 
Jeho přikázání. 
Zazpívejte píseň 
„Víra“ (PPD, č. 30). 
Vymyslete jedno-
duché pohyby ru-
kou, které se hodí 
k první sloce.

2. týden: Pokání přináší odpuštění.

Představte nauku: Vyzvěte děti, aby si ote-
vřely písma a společně přečetly Nauku a smlouvy 
58:42–43. Požádejte je, aby našly, co se stane, když 
učiníme pokání ze svých hříchů. (Je- li to možné, 
vybídněte děti, aby si tyto verše ve svých písmech 
označily.) Krátce dětem vyprávějte o Enosovi (viz 
Enos 1:1–4) a požádejte jedno dítě, aby přečetlo 
Enose 1:5–8. Vydejte svědectví, že Usmíření Ježíše 
Krista umožňuje, aby nám byly hříchy odpuštěny.

Pomozte porozumět nauce: Vysvětlete, že 
lidé, kteří činili pokání a byly jim odpuštěny hří-
chy, mají touhu sloužit Bohu. Rozdělte děti do tří 

skupin a každé skupině dejte jeden z následujících 
obrázků a odkazů na písma: Alma křtí ve vodách 
Mormonu (Mosiáš 17:2–4; 18:1–17); Jonáš ( Jonáš 
1–3); Anti- Nefi- Lehité zakopávají své meče (Alma 
23:4–18; 24:6–19). Vysvětlete, že tyto příběhy vy-
právějí o lidech, kteří činili pokání z hříchů a slou-
žili Pánu. Požádejte skupiny, aby si prošly odkazy 
na písma a připravily si názorné předvedení toho, 
jak tito lidé činili pokání a jak potom sloužili Pá-
novi (tím, že učili evangeliu, sloužili na misii nebo 
odmítali bojovat).

Píseň podle vaší 
volby ze zpěvníku 
Písně pro děti

Opakování: Děti se 
učí pomocí opakování. 
Názornou pomůcku pro 
1. týden můžete rozšířit 
a zdůraznit tak zásadu 
víry. Semínka zasaďte do 
květináče a rostlinu občas 
přineste dětem do Primá-
rek ukázat. Řekněte jim, 
jak rostlině pomáháte, aby 
rostla. Přirovnejte péči o 
sazeničku k péči o víru 
v Ježíše Krista.

Obraz je k dispozici na adrese 
sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Tím, že děti zapojíte 
do názorných ukázek, 

získáte jejich pozornost 
a připravíte je na učení. 

Například při této činnost 
děti názorně ukazují, co je 
to nést břemena druhých.

Písma: Pro děti je důle-
žité, aby se pravdám evan-
gelia učily z písem (viz 
UNVP, 50–51). Vybídněte 
děti, aby si ukazovaly na 
každé slovo, až budete 
číst nějakou pasáž z pí-
sem nahlas. Mladší děti 
požádejte, aby sledovaly, 
až řeknete určité slovo 
nebo slovní spojení, a aby 
zvedly ruku, až ho uslyší.

3. týden: Při křtu uzavírám smlouvu s Bohem.

Pomozte porozumět nauce: Vybídněte jedno 
dítě, aby přišlo dopředu a předpažilo ruce. Pak 
mu do každé ruky dejte jednu knížku. Přečtěte 
Mosiáše 18:7–11. Vysvětlete, že jednou ze smluv, 
které uzavíráme při křtu, je, že jsme „ochotni 
nésti si navzájem břemena svá, aby byla 
lehká“. Zeptejte se dítěte, které drží 
knížky, zda ho už nebolí ruce. Požádejte 
další dvě děti, aby mu ruce podepřely. 
Diskutujte o tom, jaká břemena mohou 
děti mít, jako například posměšky dru-
hých, nemoc, pocit osamělosti nebo potíže 
s učením. Zeptejte se dětí, jak si mohou 
vzájemně pomáhat, aby jejich břemena 
byla lehčí.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Řekněte 
dětem, že křest je branou, která vede k cestě 
k věčnému životu (viz 2. Nefi 31:17). Na jednu 

stranu třídy umístěte obrázek dítěte při jeho křtu. 
Na druhou stranu třídy umístěte obrázek Spasi-
tele a vysvětlete, že v této činnosti tento obrázek 
představuje věčný život. Řekněte dětem, že na 

cestě k věčnému životu se udržujeme tím, že 
dodržujeme smlouvy křtu. Krátce zopa-
kujte tyto smlouvy (pamatovat na Ježíše 
Krista, dodržovat přikázání a pomáhat 

druhým). Každému dítěti dejte list papíru 
s kresbou štítu RSS. Požádejte děti, aby 

na svůj list papíru napsaly nějaké přikázání, 
které jim pomůže dodržovat jejich smlouvy 
křtu (nebo zvolené přikázání mohou na-
kreslit). Vybídněte jedno dítě, aby svůj 

papír položilo na zem mezi oba obrázky. Je- li to 
možné, pomozte dětem najít toto přikázání v jejich 
písmech, a společně ho přečtěte. V tom pokračujte, 
dokud děti nevytvoří mezi oběma obrázky cestu.

4. týden: Duch Svatý mě utěšuje a vede.

Pomozte porozumět nauce: Rozdělte děti do 
skupin a každé skupině dejte list papíru s těmito 
úryvky z písem:

• „Vpravdě, vpravdě, pravím tobě, udělím ti ze
svého Ducha, který osvítí mysl tvou, který na-
plní duši tvou “ (NaS 11:13.)

• „Když vstoupíte na cestu [křtem] a obdržíte
Ducha Svatého, on vám  všechny věci, 
které máte činiti.“ (2. Nefi 32:5.)

• „Utěšitel pak, ten Duch svatý, … onť vás
 všemu, a  vám všecko, což jsem 

koli mluvil vám.“ ( Jan 14:26.)

• „Vlož důvěru svou v toho Ducha, který pobízí
– ano, činiti správně, kráčeti po-

korně, ; a toto je můj Duch.” (NaS 
11:12.)

• „A mocí Ducha Svatého můžete
ohledně všech věcí.“ (Moroni 10:5.)

Požádejte děti, aby vyhledaly tyto verše z písem a 
doplnily chybějící slova. Ať pak diskutují o tom, co 
se z těchto veršů dozvídáme o tom, jak nám Duch 
Svatý může pomáhat. Vyzvěte je, aby se podělily o 
zkušenosti s tím, jak jim Duch Svatý pomáhá.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Řekněte dě-
tem, že Duch Svatý nám pomáhá mnoha způsoby. 
Vyprávějte dětem o tom, jak vás Duch Svatý utěšil 
nebo vedl.

Stránka s pasážemi je k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

Emblém je k  
dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.
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Chrám je 

zpečetěni.

společně  

kde jsme 
posvátné místo, 

Červenec Chrám je dům Boží
„Posvátné obřady a smlouvy, které lze obdržet ve svatých chrámech, umožňují jedincům vrátit se do přítomnosti 
Boží a rodinám umožňují, aby byly sjednoceny na věčnost.“ („Rodina – Prohlášení světu“, odstavec 3.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Bůh svému lidu přikázal, aby budoval chrámy.

Představte nauku: Vystavte obrázek chrámu 
a na tabuli napište „Chrám je Vyzvěte děti, 
aby zazpívaly první sloku písně „Tak rád se dívám 
na chrám“ . Zeptejte se jich, co je to chrám (dům 
Boží). Pomozte dětem vyhledat heslo „chrám“ 
v Průvodci k písmům (strana 49). Pomozte jim 
nalézt vysvětlení, že chrám je doslova Pánovým 
domem a že Bůh vždy svému lidu přikazoval, aby 
budoval chrámy.

Pomozte porozumět nauce: Připravte si nápo-
vědu o chrámech, které postavil Mojžíš (viz Exo-
dus 25:1–2, 8–9), Nefi (viz 2. Nefi 5:16) a Joseph 
Smith (viz NaS 124:31) a jejich následovníci. Na-
příklad: „Náš chrám se nazýval svatostánek, a my 

jsme ho na svých cestách nosili s sebou.“ (Mojžíš) 
nebo „Poté, co jsme opustili Jeruzalém a přepluli 
jsme přes moře, jsme postavili chrám.“ (Nefi) Vy-
berte tři děti, které budou představovat tyto pro-
roky, a požádejte je, aby ostatním dětem přečetly 
jednotlivé body nápovědy. Vybídněte ostatní děti, 
aby hádaly, koho jednotlivé děti představují. Když 
odpovědí správně, ukažte obrázek proroka nebo 
chrámu, který on a jeho lid postavili.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Ukažte 
obrázek chrámu, který je nejblíže vašemu bydlišti. 
Diskutujte o těchto otázkách: Proč si myslíte, že 
nám Bůh přikazuje, abychom stavěli chrámy? Co 
můžete dělat, abyste se připravili na to, až jednoho 
dne do chrámu půjdete?

2. týden: Rodiny jsou požehnány díky posvátným chrámovým obřadům.

Představte nauku: Vyzvěte jedno starší dítě, 
aby nahlas přečetlo poslední dvě věty z 3. od-
stavce „Rodina – prohlášení světu“. Na jednotlivé 
pruhy papíru napište po jednom tato slova nebo 
skupiny slov: Chrám je, posvátné místo, kde jsme, 
zpečetěni, společně. Připevněte je v náhodném po-
řadí na tabuli. Požádejte jedno dítě, aby přesunulo 

jeden pruh na správné místo. Toto opakujte tak 
dlouho, dokud slova nebudou ve správném po-
řadí. Pomozte dětem porozumět tomu, že když 
jsou v chrámu zpečetěni ke své rodině, znamená 
to, že mohou žít společně na věky.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vyzvěte 
nějakou rodinu nebo několik dětí, aby řekli, co 
cítí, když navštíví chrámový pozemek, nebo jak 
byli díky chrámu a pečeticím obřadům požehnáni. 
Vybídněte děti, aby nakreslily obrázek své rodiny 
před chrámem.

Píseň: „Tak rád se 
dívám na chrám“
(CS, 95)

Počkejte na odpovědi: 
Je pravděpodobnější, že 
děti na otázky odpovědí, 
dostanou- li čas na rozmyš-
lenou. Můžete jim říci, že 
než je požádáte o odpověď, 
dáte jim čas na přemýš-
lení. (Viz UNVP, 69.)

Jasně představte nauku, 
které učíte. To dětem 

pomůže lépe jí porozumět 
a lépe ji používat.

Obrázky jsou k dispozici na adrese 
sharingtime. lds. org.

Pruhy papíru jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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MÁ Mù¤ÍTKA EVANGELIA

Budu následovat plán, kter˘ pro mne Nebesk˘ Otec pfiipravil.

Budu mít na pamûti svou smlouvu kfitu a budu naslouchat Duchu Svatému.

Budu volit to, co je správné. Vím, Ïe mohu ãinit pokání, kdyÏ udûlám chybu.

Budu poctiv˘(á) ve vztahu k Nebeskému Otci, k druh˘m i k sobû.

Budu pouÏívat jména Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista uctivû. 

Nebudu nadávat nebo pouÏívat hrubá slova.

Bûhem sabatu budu dûlat to, co mi bude pomáhat pociÈovat blízkost 

Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista.

Budu mít v úctû své rodiãe a dûlat to, co mám, abych 

posiloval(a) svou rodinu.

Budu udrÏovat svou mysl a tûlo posvátné a ãisté 

a nebudu poÏívat to, co je pro mne ‰kodlivé.

Budu se slu‰nû oblékat, abych projevoval(a) úctu k Nebeskému Otci i k sobû.

Budu ãíst a sledovat pouze to, co tû‰í Nebeského Otce.

Budu naslouchat pouze takové hudbû, která tû‰í Nebeského Otce.

Budu vyhledávat dobré pfiátele a budu jednat s druh˘mi laskavû.

JiÏ nyní budu Ïít tak, abych byl(a) hoden(na) jít do chrámu, 

a udûlám, co mám, abych mûl(a) vûãnou rodinu.

JSEM DÍTù BOÎÍ

Vím, Ïe mne Nebesk˘ Otec má rád, a já mám rád(a) Jeho.

Mohu se modlit k Nebeskému Otci kdykoli a kdekoli.

SnaÏím se mít na pamûti JeÏí‰e Krista a následovat Ho.

36866.121
 MGS smal

l poster 
 10/7/03 

 3:04 PM 
 Page 1

Mějte rádi ty, které 
učíte: Při učení o věčných 
rodinách buďte citliví vůči 
dětem, v jejichž rodině 
chybí matka nebo otec. 
Také buďte citliví k dětem, 
jejichž rodiče nebo souro-
zenci jsou méně aktivní 
nebo nejsou členy Církve. 
Povzbuzujte všechny 
děti, aby žily způsobile a 
připravovaly se, aby tak 
jednou mohly mít svou 
vlastní věčnou rodinu. 
(Viz UNVP, 31–32.)

3. týden: Pionýři při stavbě chrámů pilně pracovali a přinášeli oběti.

Pomozte porozumět nauce: Shromážděte 
informace o tom, jak se budoval chrám Kirtland 
a Salt Lake, a je- li to možné, i chrám, který je 
nejblíže vašemu bydlišti. (Informace o chrámech 
Kirtland a Salt Lake najdete v příručce Primary 5, 

lekce 25 a 44, nebo na adrese LDS.org.) Požádejte 
několik dospělých, aby přišli do Primárek a tyto 
informace dětem předali. Rozdělte děti do skupin, 
a ať se všechny skupiny postupně vystřídají u kaž-
dého dospělého.

4. týden: Mohu se připravit, abych byl hoden jít do chrámu.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování: Vystavte „Má měřítka 
evangelia“ a vysvětlete, že když se řídíme těmito 
měřítky, pomůže nám to, abychom 
byli hodni vstupu do chrámu. Roz-
dělte děti do skupin. Požádejte učitele, 
aby každý ve své skupině pohovořil 
o měřítkách, která dětem pomohou 
připravit se na vstup do chrámu, a aby 
vydali svědectví o tom, jak jim pomáhá, 

když podle těchto měřítek žijí. Požázdejte skupiny, 
aby si vybraly vždy jedno měřítko evangelia a pak 

napsaly nebo nakreslily obrázek o svém 
závazku toto měřítko dodržovat. Po-
zvěte do Primárek biskupa nebo presi-
denta odbočky a požádejte jednotlivé 
skupiny, ať mu o svém závazku 
řeknou. Biskupa nebo presidenta od-
bočky vybídněte, aby vydal svědectví 
o důležitosti chrámů.

Výzva pro tento rok: 
Pamatujte na to, abyste 
dětem umožnili podělit se 
o to, co se dozvěděly při 
čtení písem (viz leden, 2. 
týden).

Je- li třeba, přizpůsobte činnosti potřebám dětí ve svých Primárkách. Například je- li 
v Primárkách mnoho dětí, bude vhodnější, aby řečníci přecházeli od jedné skupiny 

ke druhé namísto toho, aby děti přecházely mezi řečníky (viz UNVP, 179).

Plakát je k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
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Srpen

MÁ Mù¤ÍTKA EVANGELIA

Budu následovat plán, kter˘ pro mne Nebesk˘ Otec pfiipravil.

Budu mít na pamûti svou smlouvu kfitu a budu naslouchat Duchu Svatému.

Budu volit to, co je správné. Vím, Ïe mohu ãinit pokání, kdyÏ udûlám chybu.

Budu poctiv˘(á) ve vztahu k Nebeskému Otci, k druh˘m i k sobû.

Budu pouÏívat jména Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista uctivû. 
Nebudu nadávat nebo pouÏívat hrubá slova.

Bûhem sabatu budu dûlat to, co mi bude pomáhat pociÈovat blízkost 
Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista.

Budu mít v úctû své rodiãe a dûlat to, co mám, abych 
posiloval(a) svou rodinu.

Budu udrÏovat svou mysl a tûlo posvátné a ãisté 
a nebudu poÏívat to, co je pro mne ‰kodlivé.

Budu se slu‰nû oblékat, abych projevoval(a) úctu k Nebeskému Otci i k sobû.

Budu ãíst a sledovat pouze to, co tû‰í Nebeského Otce.

Budu naslouchat pouze takové hudbû, která tû‰í Nebeského Otce.

Budu vyhledávat dobré pfiátele a budu jednat s druh˘mi laskavû.

JiÏ nyní budu Ïít tak, abych byl(a) hoden(na) jít do chrámu, 
a udûlám, co mám, abych mûl(a) vûãnou rodinu.

JSEM DÍTù BOÎÍ

Vím, Ïe mne Nebesk˘ Otec má rád, a já mám rád(a) Jeho.
Mohu se modlit k Nebeskému Otci kdykoli a kdekoli.

SnaÏím se mít na pamûti JeÏí‰e Krista a následovat Ho.

36866.121 MGS small poster  10/7/03  3:04 PM  Page 1

Budu se slušně oblékat tím, že:

Budu se slušně oblékat tím, že:

Budu se slušně oblékat tím, že:

Činnosti přizpůsobujte 
potřebám dětí ve svých 
Primárkách (viz UNVP, 
110–116). Například 
2. činnost pro 2. týden mů-
žete upravit pro větší počet 
dětí tím, že děti požádáte, 
aby každé z nich napsalo 
nebo nakreslilo na lístek 
papíru jeden nápad. Pak 
všechny lístky připevněte 
na plakáty.

Mé tělo je chrám Boží
„Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá? … chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.“ 
(1. Korintským 3:16–17.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Mé tělo je chrám.

Představte nauku: Před začátkem Primárek 
napište na tabuli větu „Chrám Boží jste.“ (1. Ko-
rintským 3:16). Ukažte dětem obrázky chrámů a 
zeptejte se jich, čím jsou chrámy tak zvláštní (je 
to dům Páně, čistý, pěkně upravený a místo, kam 
může přijít Duch Svatý). Jejich odpovědi pište na 
tabuli. Vysvětlete, že naše tělo, stejně jako chrám, 
je posvátné a my i ostatní lidé s ním musíme za-
cházet uctivě.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte  
k jejímu uplatňování: Okopírujte obrá-
zek ze strany 47 v příručce 
pro jesle Behold Your Little 
Ones. Z obrázku vystřihněte 
kolečka a vložte je do nějaké 
nádoby. Požádejte jedno dítě, 
aby si vybralo jedno kolečko. 
Zeptejte se dětí, v čem jim 
tento obrázek připomíná, že 

se mají ke svému tělu chovat jako k chrámu? Kaž-
dému dítěti dejte kopii tohoto obrázku a vybídněte 
je, aby si ho vybarvily. Vybídněte starší děti, aby 
pod každé kolečko napsaly jednu věc, kterou tento 
týden udělají pro to, aby se ke svému tělu chovaly 
jako k chrámu. Vybídněte děti, aby si obrázek vzaly 
domů a řekly své rodině, jak se mohou ke svému 
tělu chovat jako k chrámu.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vystavte 
kopii „Mých měřítek evangelia“. Požádejte děti, 
aby určily, která měřítka evan-
gelia je učí, že se ke svému tělu 
mají chovat jako k chrámu. 
Vybídněte děti, aby se otočily 
k někomu, kdo sedí vedle nich, 
a řekly mu jeden příklad toho, 
jak se ke svému tělu chovají 
jako k chrámu. Pak je požá-
dejte, aby vymyslely jeden příklad toho, jak se mo-
hou v tomto ohledu zlepšit. Vyzvěte několik dětí, 
aby se o své myšlenky podělily se všemi.

2. týden: Budu se slušně oblékat, abych projevoval(a) úctu Nebeskému 
Otci i sobě.

Představte nauku: Požádejte děti, aby si našly 
1. Korintským 3:16 a tento verš společně přečetly. 
Řekněte dětem, že jedním ze způsobů, jak se 
můžeme ke svému tělu chovat jako k chrámu, je 
to, že se oblékáme slušně. Vystavte „Má měřítka 
evangelia“ a požádejte děti, aby nahlas přečetly 
měřítko, které zní: „Budu se slušně oblékat, abych 
projevoval(a) úctu Nebeskému Otci i sobě.“

Pomozte porozumět nauce: Diskutujte o tom, 
co to znamená slušně se oblékat (viz část „Oblékání 
a vzhled” v příručce Pro posílení mládeže ). Připravte 
několik plakátů nadepsaných větou: „Budu se ob-
lékat slušně tím, že …” Rozdělte děti do skupin a 
požádejte je, aby každá skupina na svůj plakát na-
psala svůj závazek oblékat se slušně nebo aby děti 
namalovaly samy sebe ve slušném oblečení. Plakáty 
vystavte v místnosti Primárek.

Píseň „Pán nám dal 
chrám“
(ZNPPD č. 1, str. 104)

Kopírování: Nemáte- li 
k dispozici kopírku, mů-
žete přes ilustrace položit 
list obyčejného papíru a 
obkreslit je nebo si je mů-
žete vytisknout z interne-
tové adresy LDS.org.

Budu pečovat o své tělo

Plakát a stránka z příručky pro jesle je  
k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
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Děti se budou učit 
efektivněji, použijete- li 
rozmanité metody výuky. 
Například během 4. 
týdne dětem představíte 
nauku pomocí názorné 
pomůcky a pak jim 
pomůžete zapamatovat 
si větu prostřednictvím 
jednoduchých 
pohybů rukou.

Obraz je k dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.

3. týden: Budu žít podle Slova moudrosti, abych projevoval(a) úctu
svému tělu.

Pomozte porozumět nauce: Na jednu stranu 
tabule napište „Přikázání“ a tyto odkazy na 
písma: NaS 89:7–9, 12, 14, 16. Na druhou stranu 
napište „Zaslíbení“ a tyto odkazy na písma: NaS 
89:18–21. Ať jedna polovina dětí přečte první 
skupinu pasáží z písem a hledá v nich přikázání, 
která nám Pán dal ve Slově moudrosti. Ať ostatní 
děti přečtou zbývající pasáže a hledají požehnání, 
která nám slíbil, budeme- li poslušni. Diskutujte o 
tom, co tato přikázání a požehnání znamenají.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vybídněte 
jedno dítě, aby řeklo: „Budu žít podle Slova mou-
drosti tím, že “ a do mezery doplnilo něco, 
co bude dělat, aby žilo podle Slova moudrosti. Pak 
vybídněte jiné dítě, aby tuto větu i odpověď prv-
ního dítěte zopakovalo a pak připojilo svou vlastní 
odpověď. Pak vybídněte třetí dítě, aby zopakovalo 
tuto větu i odpověď prvních dvou dětí a připojilo 
další odpověď. Pokračujte podle časových mož-
ností tak, aby každé dítě připojilo jednu odpověď.

SLOVO MOUDROSTI
Přikázání

NaS 89:7–9,  
12, 14, 16

Zaslíbení
NaS 89:18–21

4. týden: Budu číst, sledovat a poslouchat to, co je hodnotné, abych si
uchoval čistou mysl.

Představte nauku: Ukažte dětem dvě sklenice, 
jednu se špinavou vodou a druhou s čistou vodou. 
Zeptejte se dětí, z které by se napily raději a proč. 
Řekněte dětem, že naše mysl je jako sklenice, a my 
do ní máme vpouštět jen to, co je čisté a dobré. 
Napište na tabuli následující větu a požádejte děti, 
aby ji společně s vámi zopakovaly: „Budu číst, 
sledovat a poslouchat to, co je hodnotné, abych 
si uchoval čistou mysl.“ Můžete naučit děti jed-
noduché pohyby rukou, které jim pomohou větu 
si zapamatovat. Například při slově číst naznačte 
rukama, že v nich držíte knihu; při slově sledovat 
si ukažte na oko; při slově poslouchat vytvořte 
z dlaně misku a přiložte si ji k uchu a při slově 

mysl si ukažte na čelo. Opakujte větu několikrát a 
slova nahrazujte pohyby.

Pomozte porozumět nauce: Ukažte dětem 
obrázek Ježíše Krista s dětmi a požádejte je, aby se 
na něj několik vteřin dívaly. Pak obrázek zakryjte 
a požádejte děti, aby vám řekly, které podrobnosti 
z obrázku si pamatují. Pomozte dětem pochopit, že 
si pamatujeme to, co vidíme. Vysvětlete jim, že když 
svou mysl plníme tím, co je dobré, pak také o tom, 
co je dobré, přemýšlíme. Ukažte obrázek znovu a 
požádejte děti, ať zazpívají píseň „Spasitel rád mě 
má“ (PPD, č. 24). Zeptejte se dětí, jak se při této písni 
cítí. Vysvětlete jim, že poslouchání dobré hudby nám 
pomáhá cítit Ducha a uchovat si čistou mysl.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Září Evangelium bude kázáno 
po celém světě
„A toto evangelium bude kázáno každému národu a pokolení a jazyku a lidu.” (NaS 133:37.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Písma učí, že evangelium bude kázáno po celém světě.

Představte nauku: Požádejte jedno starší dítě, 
aby nahlas přečetlo Nauku a smlouvy 133:37. 
Řekněte dětem, že misionáři učí evangeliu 
v mnoha částech světa a mnoha různými jazyky. 
Požádejte děti, ať verš společně zopakují.

Pomozte porozumět nauce: Ukažte dětem 
mapu světa nebo nakreslete jednoduchou mapu 
na tabuli. Požádejte je, aby jmenovaly místa, kde 
sloužili na misii lidé, které znají. Tato místa na 
mapě vyznačte. Vybídněte děti, aby řekly, kde by 
ony rády sloužily na misii, a nechte je, ať tato místa 
také na mapě vyznačí. Vysvětlete, že povolání na 
misii přichází od Pána prostřednictvím proroka 
a že misionáři slouží kdekoli, kam je Pán povolá. 
Pomozte dětem říci název Církve v několika cizích 
jazycích a procvičte to s nimi. Pohovořte s dětmi o 
tom, že na zemi existují místa, kde ještě misioná-
řům nebylo dovoleno učit. Vysvětlete, že president 
Thomas S. Monson nás požádal, abychom „se mod-
lili za otevření těchto oblastí, abychom … mohli 
sdílet radost evangelia [se všemi lidmi]” (Liahona, 
listopad 2008, str. 6).

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vybídněte 
děti, aby napsaly pozdrav misionáři z vašeho sboru 
nebo misionářům, kteří slouží ve vaší oblasti. Do-
pisy předejte vedoucímu misie sboru, aby je misio-
nářům poslal.

2. týden: Misionářská práce přináší požehnání všem lidem.

Pomozte porozumět nauce: Pozvěte nějakého 
bývalého misionáře, aby přišel do Primárek a vy-
právěl dětem o některých požehnáních, kterých 
se mu díky vykonávání misionářské práce dostalo. 
Vybídněte další jednotlivce (nedávno obrácené, 

děti nebo rodiny), aby se podělili o nějakou svou 
misionářskou zkušenost nebo o to, jak jim misi-
onářská práce přinesla do života požehnání. Vy-
zvěte děti, aby hostům zazpívaly píseň „Přineseme 
světu jeho pravdu“ (ZNPPD č. 2, č. 29).

Kreslení: Mapu pro 1. 
týden můžete nakreslit, 
vytisknout nebo přinést 
z domova. Chcete- li ji 
kreslit na tabuli, předem 
si to vyzkoušejte. Ne-
omlouvejte se za to, že 
neumíte kreslit. Omluva 
jen přitáhne pozornost dětí 
k tomuto aspektu vašeho 
kreslení. Pokud si nejste 
při kreslení jisti, požádejte 
o pomoc někoho jiného 
(viz UNVP, 180).

Projevujte lásku:  
Vyhledávejte příležitosti 
k tomu, abyste každému 
dítěti mohli vyjádřit lásku. 
Budete- li vyjadřovat lásku 
těm, které učíte, stanou se 
vnímavější vůči Duchu a 
budou se učit s větším nad-
šením (viz UNVP, 31).

Při této činnosti může dopředu přijít 
jen několik dětí. Abyste zapojili všechny 
děti, vybídněte je, aby svým sousedům 

pošeptaly, kde by chtěly sloužit na misii.

Mapa je k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
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3. týden: Již nyní se mohu připravovat na službu na misii.

Pomozte porozumět nauce: Ukažte obrázek 
Ammona a řekněte dětem, že to byl velký misio-
nář, který učil evangeliu Lamanity. Vysvětlete, že 
před tím, než na misii šel, se na ni připravoval. 
Nahlas přečtěte (nebo o přečtení požádejte jedno 
starší dítě) Almu 17:2–3. Požádejte ostatní děti, 
aby pozorně poslouchaly a zvedly ruku, až uslyší, 
jak se Ammon na misii připravoval. Požádejte 
jedno dítě, aby jejich odpovědi psalo na tabuli. 
Řekněte dětem, že toto mohou dělat, aby se při-
pravily na misii. Zazpívejte píseň „Chtěl bych být 
misionářem“ (PPD, č. 68). Vybídněte děti, aby při 
zpěvu jednoduchým způsobem předváděly to, co 

dělají misionáři, jako je klepání na dveře, čtení 
písem nebo jízda na kole.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Řekněte 
dětem, že již nyní mohou dělat něco, co je připraví 
na misii – například studovat písma, získávat svě-
dectví, dodržovat přikázání, platit desátek a šetřit 
peníze na misii. Každému dítěti dejte poukázku 
desátku a ukažte jim, jak ji vyplnit. Pomozte dě-
tem připravit nějaké zvláštní místo, kam si mohou 
ukládat peníze na placení desátků a peníze, které si 
šetří na misii. Může to být krabička, malá sklenice, 
plechovka nebo obálka s oddělenými přihrádkami 
na desátky a na úspory.

4. týden: Již nyní mohou být misionářem.

Pomozte porozumět nauce: Na tabuli napište 
tuto větu: „Již nyní mohou být misionářem tím, že 

. “ Vybídněte děti, aby přemýšlely o tom, jak 
mohou být misionáři již nyní. Ať se o své nápady 
podělí s tím, kdo sedí vedle nich. Několik dětí vy-
bídněte, aby své odpovědi napsaly na tabuli.

Pomozte porozumět nauce: Vybídněte jedno 
starší dítě, aby vyprávělo příběh o Prvním vidění, 
a jiné dítě, aby řeklo něco o svém vztahu ke Knize 
Mormonově. (Požádejte děti předem, aby měly 
dost času na přípravu.) Povzbuďte všechny děti, 

aby příběh o Prvním vidění vyprávěly své rodině 
nebo aby jim řekly něco o svém vztahu ke Knize 
Mormonově.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Požádejte 
děti, aby vymyslely nějakou činnost, která ukazuje, 
jak již nyní můžeme být misionáři a žít podle evan-
gelia. Vyberte jedno dítě, aby přišlo dopředu a o 
své činnosti řeklo ostatním dětem. Vybídněte děti, 
aby tuto činnost prováděly a při tom zpívaly píseň 
„Dělej, co dělám” (PPD, č. 91). Podle časových 
možností toto zopakujte i s ostatními dětmi.

Díky tomu, že jedno 
dítě pozvete, aby 
psalo na tabuli, bude 
cítit svoji hodnotu. 
Také to pomůže 
udržet pozornost 
ostatních dětí.

Obraz je k dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.

Přizpůsobujte lekce 
věku dětí (viz UNVP, 
110–117). Například 
v 2. činnosti pro 4. týden 
můžete dát všem starším 
dětem misionářský výtisk 
Knihy Mormonovy a po-
vzbudit je, aby ji někomu 
předaly. Mladším dětem 
můžete pomoci s vyprá-
věním příběhu Prvního 
vidění tak, že využijete 
činností, vizuálních pomů-
cek a loutek na prsty, 
které najdete na straně 
88–91 v příručce Behold 
Your Little Ones.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces


20

Říjen Modlitba je uctivý rozhovor 
mezi Bohem a mnou
„Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a 
neomlouvá, i budeť dána jemu.“ ( Jakub 1:5.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Mohu se modlit k Nebeskému Otci.

Představte nauku: Požádejte některého z ro-
dičů a jeho dítě, aby se postavili před děti. Ať se 
dítě rodiče na něco zeptá a ať mu rodič odpoví. 
Pak rodiče požádejte, ať odejde z místnosti a za-
vře dveře. Zeptejte se dětí, jak se mohou se svými 
rodiči domlouvat, když nejsou s nimi (například 
jim mohou napsat dopis nebo zatelefonovat). Vy-
světlete, že Bůh je náš Otec a my jsme Jeho děti; 
protože nejsme v Jeho přítomnosti, dal nám mož-
nost, jak s Ním můžeme mluvit. Zeptejte se dětí, 
zda vědí, jak s Bohem mluvíme. Ať po vás děti 
opakují: „Mohu se modlit k Nebeskému Otci.“

Pomozte porozumět nauce: Naučte děti ří-
kanku spojenou s pohyby ze strany 16 v příručce 
pro jesle Behold Your Little Ones. Z téže příručky 
pro každé dítě okopírujte skládanku ze strany 19. 
Vybídněte děti, aby si obrázky vybarvily. (Starší 

děti mohou na stránky skládanky napsat několik 
věcí, za které jsou vděčné, a několik věcí, o které 
by mohly Nebeského Otce poprosit. Poté je můžete 
vybídnout, aby se o své myšlenky podělily s ostat-
ními dětmi.)

Příprava: Při přípravě 
společných zaměstnání si 
nejprve pročtěte všechny 
lekce na daný měsíc. 
Potom uvažujte o činnos-
tech, které chcete použít, 
s ohledem na to, kolik 
máte času a co potřebují 
děti ve vašich Primárkách. 
Například z delší činnosti 
můžete během jednoho 
týdne uskutečnit jen polo-
vinu a dokončit ji můžete 
další týden nebo můžete 
kratší činnosti zopakovat 
a pomoci tak dětem připo-
menout si, čemu se učily. 
(Viz UNVP, 98–99.)

Plánujete- li činnosti, 
při nichž se děti mohou 
zapojit mnoha různými 
způsoby, pomáhá jim to 
lépe porozumět nauce a 

uplatňovat ji. Například 
v této činnosti se děti dívají, 

zpívají, vybarvují, píší, 
naslouchají a hovoří.

Mohu se modlit k Nebeskému Otci

Na začátku 

řeknu: „Drahý 

Nebeský 

Otče.“ Poděkuji Mu za 

požehnání.

Poprosím Ho o 

požehnání.

Ve jménu Ježíše 

Krista, amen.

Skládanka je k dispozici na adrese 
sharingtime. lds. org.
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Přizpůsobujte lekce 
tak, aby odpovídaly po-
třebám a studijním schop-
nostem dětí (viz UNVP, 
110–116). Například 
během 2. týdne se mladší 
děti mohou namísto celého 
verše učit nazpaměť jen 
větu „Bděte a modlete se 
stále“.

Stanoviště jsou místa, 
kde se menší skupiny 
dětí účastní různých 
vzdělávacích činností 
(viz UNVP, 179). Je- li 

v Primárkách mnoho dětí, 
mohou být stanoviště 

nahrazena učiteli, kteří 
se přemísťují mezi 

skupinami dětí.

2. týden: Písma mě učí, jak a kdy se mám modlit.

Představte nauku: Pomozte dětem naučit se 
nazpaměť tuto větu z Almy 13:28: Hleďte, „abyste 
se pokořili před Pánem a vzývali svaté jméno jeho a 
bděli a modlili se stále“. Diskutujte o tom, čemu nás 
tento verš učí o tom, jak a kdy se máme modlit.

Pomozte porozumět nauce: Pomozte dětem 
pochopit, že k Nebeskému Otci se můžeme v srdci 
modlit potichu kdykoli a kdekoli a že Mu máme 
děkovat za svá požehnání a prosit Ho o pomoc. Na-
pište na tabuli tyto odkazy na písma: 3. Nefi 18:19; 
3. Nefi 19:6–8; 3. Nefi 18:15. Také na tabuli napište 
slova jak a kdy. Vybídněte děti, aby jednotlivé verše 
vyhledaly, a diskutujte o tom, čemu nás každý z nich 

učí o tom, jak a kdy se máme modlit. Vyprávějte 
jim, jak Alma a Amulek učili Zoramity, jak se mají 
modlit (viz Alma 31; 34:17–27; viz také Primárky 4, 
lekce 21). Několik dětí můžete požádat, aby příběh 
předváděly, zatímco ho budete vyprávět.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vybíd-
něte několik dětí, aby řeklo, jak se cítí, když se 
modlí. Požádejte děti, aby jmenovaly několik písní 
z Primárek, které nás učí o modlitbě. Zazpívejte 
několik těchto písní a vybídněte děti, aby vymys-
lely jednoduché pohyby, které by v každé písni 
nahradily jedno nebo dvě slova. Například když 
by měly zpívat slovo „modlit se“ nebo „modlitba“, 
mohou místo toho založit ruce.

3. a 4. týden: Nebeský Otec slyší mé modlitby a odpovídá na ně.

Představte nauku: Požádejte děti, aby vyhle-
daly 3. Nefiho 14:7 a Jakuba 1:5. Vybídněte je, aby 
našly, čemu nás tyto verše učí o modlitbě. Verše 
společně přečtěte a požádejte děti, ať řeknou, co 
se z nich dozvídají. Vybídněte je, aby společně 
s vámi řekly: „Nebeský Otec slyší mé modlitby a 
odpovídá na ně.“

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování: Rozdělte děti do skupin 
a požádejte je, ať se postupně vystřídají na násle-
dujících stanovištích (viz UNVP, 179). Na každém 
stanovišti ať jeden učitel vysvětlí jeden způsob, 
jak nám Nebeský Otec odpovídá na modlitby, a 
ať nechá děti vyprávět o tom, jak Nebeský Otec 
zodpověděl modlitby jim. Na první týden můžete 
naplánovat dvě stanoviště a na další týden jiná dvě.

• Stanoviště č. 1: Někdy jsou modlitby zodpo-
vězeny myšlenkami nebo nápady, které nám 
mohou přijít na mysl a do srdce (viz NaS 8:2). 
Podělte se o zkušenost, kdy se toto stalo vám, 
nebo vyprávějte příběh Enose (viz Enos 1:4–5, 
10; viz také Behold Your Little Ones, 17).

• Stanoviště č. 2: Nebeský Otec může odpově-
dět na modlitby prostřednictvím druhých lidí. 
Podělte se o zkušenost, kdy někdo jiný zodpo-
věděl vaše modlitby, nebo vyprávějte příběh 
o tom, jak president Thomas S. Monson zod-
pověděl modlitbu Bena a Emily Fullmerových 
(viz Liahona, listopad 2003, 58–59).

• Stanoviště č. 3: Odpovědi na modlitby mohou 
přijít ze slov Kristových, která se nacházejí 
v písmech (viz 2. Nefi 32:3). Podělte se o zku-
šenost, kdy jste dostali odpověď na modlitbu 
díky tomu, že jste četli písma.

• Stanoviště č. 4: Odpovědi na modlitby mo-
hou přicházet z učení proroků posledních dnů 
(viz NaS 1:38). Ukažte dětem výtisk Liahony 
a řekněte jim, že učení proroků mohou najít 
v církevních časopisech. Podělte se s dětmi o 
zkušenost, kdy jste dostali odpověď na mod-
litbu díky tomu, že jste naslouchali generální 
konferenci nebo že jste četli slova proroků po-
sledních dnů.
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Listopad Uctivost je láska a úcta k Bohu
„I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své.“ 
(Matouš 22:37.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Uctivost je láska a úcta k Bohu

Představte nauku: Ukažte obrázek dítěte při 
modlitbě a vysvětlete, že toto dítě projevuje Bohu 
lásku a úctu. Řekněte dětem, že myslíte na slovo, 
které se skládá z osmi písmen a které znamená 
lásku a úctu k Bohu. Namalujte na tabuli osm 
prázdných políček pro písmena slova uctivost a 
vybídněte děti, ať hádají, o jaká písmena jde. Když 
nějaké písmeno uhodnou, napište ho do přísluš-
ného políčka. Můžete požádat jedno starší dítě, 
aby vám pomohlo. Jedná- li se o menší děti, ukažte 
jim obrázek a zeptejte se jich, jak poznají, že toto 
dítě se chová uctivě. Požádejte děti, aby společně 
řekly: „Uctivost je láska a úcta k Bohu.“

Pomozte porozumět nauce: Požádejte děti, 
aby si otevřely písma a přečetly Jana 14:15. ( Jest-
liže se děti minulý rok učily tento verš zpaměti, 
můžete je požádat, aby ho samy řekly.) Zeptejte se 
dětí, jak projevujeme lásku Ježíši Kristu.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Rozdělte 
děti do malých skupin a požádejte je, ať diskutují 
o tom, jak se mohou k Nebeskému Otci a Ježíši 
Kristu zachovat uctivě v některé z následujících 
situací: když jsou na shromáždění, když se modlí 
a když jsou doma nebo s kamarády. Mladší děti 
mohou namalovat obrázek o tom, co mohou dělat. 
Požádejte několik dětí, aby se o své myšlenky po-
dělily s celou skupinou. Povzbuďte je, aby se o své 
myšlenky podělily doma s rodinou.

2. týden: Uctivost během svátosti mi pomáhá pamatovat na Ježíše Krista.

Pomozte porozumět nauce a povzbuďte 
k jejímu uplatňování: Pozvěte biskupa nebo 
presidenta odbočky a několik nositelů Aronova 
kněžství, aby poučili děti o svátosti. Je- li to 
možné, můžete je požádat, aby vzali děti do kaple 
a poučili je, co svátost symbolizuje, ukázali jim 
stůl na svátost, místo, kde si klekají při pronášení 
modlitby, a ubrus, kterým se svátost přikrývá. 
Vyzvěte jiného nositele Aronova kněžství, aby vy-
světlil, jak postupuje, když každý týden roznáší na 

shromáždění svátost, a proč je to posvátná výsada. 
Zeptejte se dětí, co nositelé kněžství dělají, aby při 
žehnání svátosti projevili Bohu úctu (při modlitbě 
klečí, přikryjí svátost bílým ubrusem, jsou slušně 
oblečení a chovají se uctivě). Vybídněte děti, aby 
řekly, co mohou dělat, aby při podávání svátosti 
projevily úctu Ježíši Kristu.

Až budete zvát do 
Primárek hostující řečníky, 

připomeňte jim, ať mluví 
jednoduše, aby jim děti 
mohly rozumět. Všichni 

hostující řečníci mají být 
schváleni biskupstvem.

Opakování: Spojíte- li 
konkrétní nauku s nějakou 
tělesnou činností nebo vi-
zuální pomůckou, pomůže 
to dětem zapamatovat si 
ji (viz UNVP, 181–182). 
Tím, že děti vybídnete, 
aby při 2. činnosti pro 1. 
týden položily ruku na 
srdce, pomůžete jim zapa-
matovat si, že uctivost je 
spojená s láskou k Bohu. 
Tuto nauku můžete připo-
mínat v průběhu několika 
měsíců tím, že si položíte 
ruku na srdce vždy, když 
budete děti povzbuzovat 
k uctivosti.
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3. týden: Mohu projevovat úctu posvátným místům a věcem.

Představte nauku: Napište na tabuli větu 
„Mohu projevovat úctu posvátným místům a 
věcem.“ a požádejte jedno dítě, aby ji ostatním 
přečetlo. Požádejte děti, aby zavřely oči a zvedly 
ruku, jestliže se jim podaří zaslech-
nout, že jste upustili minci nebo 
knoflík. Řekněte dětem, že cír-
kevní budova je posvátné místo, a 
že když tiše sedíme a pozorně na-
sloucháme, je to jeden ze způsobů, 
jak jí můžeme projevovat úctu. Vy-
bídněte děti, aby řekly, co ještě mohou v církevní 
budově dělat, aby jí projevovaly úctu.

Pomozte porozumět nauce: Vystavte obrá-
zek Mojžíše a hořícího keře a vyprávějte příběh 

uvedený v Exodu 3:1–10. Přečtěte nahlas 5. verš 
a požádejte děti, ať poslouchají, proč Pán Mojžíše 
požádal, aby si zul boty. Vysvětlete, že si nemu-
síme zouvat boty, abychom projevili úctu, ale že 
můžeme úctu posvátným místům a věcem projevit 
mnoha dalšími způsoby.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Vystavte 
některé z těchto obrázků: chrám nebo církevní 
budova, domov, rodina, člověk při modlitbě, dítě, 
písma, skupina dětí, třída dětí v Primárkách a 
svátost. Zvedněte před obrázky velký kus látky a 
jeden obrázek odstraňte. Látku sundejte a požá-
dejte děti, aby hádaly, který obrázek chybí. Ukažte 
dětem chybějící obrázek a vybídněte děti, aby ře-
kly, jak mohou projevovat úctu místu nebo věci na 
obrázku. Totéž zopakujte s ostatními obrázky.

4. týden: Uctivost k Bohu mi pomáhá vážit si druhých a mít je rád.

Pomozte porozumět nauce: Zazpívejte násle-
dující písně. Po každé písni diskutujte o dopro-
vodných otázkách.

• Opakujte větu: „Když jsem uctivý, projevuje 
se to v tom, co říkám a co dělám.“ Zeptejte se: 
Kterými slovy nebo větami můžeme projevit 
úctu Nebeskému Otci nebo ostatním? Co mů-
žeme například udělat, abychom projevili úctu 
druhým?

• „Chci být laskavý“ (ZNPPD 1, str. 106). Ze-
ptejte se: Jak se například můžeme zachovat 
laskavě ke svým kamarádům?

• „Půjdu s tebou“ (PPD, č. 56). Zeptejte se: Kteří 
lidé například potřebují, abychom se k nim 
chovali laskavě? Jak se k nim můžeme zachovat 
laskavě?

Učte příkladem, jak 
druhým projevovat lásku a 
úctu (viz UNVP, 18–19). 
Pomáhejte učitelům ve 
svých Primárkách tím, že 
jim nabídnete povzbuzení 
a podporu. Pak pomozte 
dětem poznat, jak se mo-
hou mít rády a povzbuzo-
vat se navzájem.

Co budou děti dělat, 
aby se něčemu naučily? 
Budete- li si při přípravě 
činností klást tuto 
otázku, pomůže to dětem 
zapojit se, a tím se i 
více naučit. Například 
3. činnost pro 3. týden 
umožňuje všem dětem, 
aby se do ní zapojily tím, 
že budou diskutovat, 
dívat se na obrázky 
a sdílet myšlenky.
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Prosinec

Písma: Čtení přímo z pí-
sem může dětem pomoci 
zvyknout si na jazyk 
písem. Dbejte na to, aby-
ste jim vysvětlili obtížná 
slova nebo myšlenky. (Viz 
UNVP, 50–51.)

Upozornění: Děti nemají 
ve scénkách představovat 
Spasitele, s výjimkou 
scénky o Jeho narození.

Písma mě učí o Spasitelově 
narození a o Druhém příchodu
„Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly svými, a tehdáž odplatí jednomu každému podlé skutků 
jeho.“ (Matouš 16:27.)

Náměty zde uvedené doplňte vlastními nápady. Naplánujte si, jak dětem nauku představíte a jak 
jim pomůžete ji pochopit a používat v životě. Položte si otázku: „Co budou děti dělat, aby se 
dané nauce naučily, a jak jim mohu pomoci pocítit Ducha?“

1. týden: Proroci prorokovali o narození Ježíše Krista.

Pomozte porozumět nauce: Rozdělte děti 
do pěti skupin. Každé skupině dejte jeden z ná-
sledujících veršů z písem a několik rekvizit nebo 
jednoduchý kostým, aby mohly předvést daného 
proroka: Izaiáš 7:14; 9:6 (Izaiáš); 1. Nefi 11:14–21 
(Nefi); Mosiáš 3:5, 8 (Král Beniamin); Alma 7:9–10 
(Alma); Helaman 14:2–6 (Samuel). Vybídněte 

skupiny, aby si přečetly a prodiskutovaly to, co 
jejich prorok řekl o Kristově narození. Požádejte 
jedno dítě z každé skupiny, aby pomocí rekvizit 
nebo kostýmu vystoupilo jako daný prorok a řeklo 
ostatním dětem, jakého proroka představuje, a aby 
přečetlo nebo řeklo, co tento prorok řekl o Kris-
tově narození.

2. týden: Narození Ježíše Krista.

Pomozte porozumět nauce: Společně zazpí-
vejte 1. sloku „Písně o narození Páně“ (PPD, č. 11). 
Rozdělte děti do čtyř skupin a každé skupině za-
dejte jednu ze zbývajících slok (2–5). Požádejte děti, 
aby nakreslily, o čem se v jejich sloce zpívá. Zazpí-
vejte celou sloku a požádejte děti, aby zvedly svůj 
obrázek, až přijde řada na jejich sloku.

3. týden: Ježíš Kristus se jednoho dne vrátí na zem.

Představte nauku: Následující slova a skupiny 
slov napište na malé pruhy papíru: Syn zajisté, 
člověka, přijde, v slávě, Otce svého. (Pruhy papíru 
jsou k dispozici na adrese sharingtime.lds.org.) 
Pruhy papíru umístěte na tabuli v náhodném 
pořadí a vybídněte děti, aby vám je pomohly se-
řadit správně. (Můžete vyrobit několik sad těchto 
pruhů papíru a nechat děti pracovat společně ve 
skupinách.) Až děti pruhy seřadí do správného 
pořadí, požádejte je, aby si svou odpověď zkontro-
lovaly tím, že si přečtou Matouše 16:27.

Pomozte porozumět nauce: Požádejte čtyři 
děti, aby přišly dopředu a podržely obrázek Samuela 
Lamanity, narození Ježíše, Ježíše, jak učí a Druhého 
příchodu. O každém obrázku s dětmi diskutujte. 
Požádejte děti, které drží obrázky, aby se postavily 
v libovolném pořadí vedle sebe. Vybídněte Primárky, 

aby dětem řekly, kam se mají postavit, aby obrázky 
byly seřazeny tak, jak jdou za sebou v čase.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Rozdělte 
tabuli svislou čárou uprostřed. Na tabuli napište: 
„Ježíš Kristus se jednoho dne vrátí na zem.“ Na 
jednu polovinu tabule napište následující otázky. 
Na druhou polovinu napište odkazy na písma v ná-
hodném pořadí.

• Jaké zázraky se například stanou, až Kristus 
znovu přijde? ( Joseph Smith–Matouš 1:33, 
36–37)

• Kdy Spasitel znovu přijde? ( Joseph Smith–Ma-
touš 1:38–40)

• Proč se máme na Druhý příchod připravovat? 
(NaS 38:30)

• Jak dlouho bude Spasitel na zemi přebývat? 
(NaS 29:11)
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Obrazy jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.
Různé věkové sku-
piny: Společná zaměst-
nání plánujte tak, aby se 
mohly zapojit jak starší, 
tak mladší děti (viz UNVP, 
110–116). Například 
2. činnost pro 3. týden je 
vhodnější pro mladší děti, 
protože pomocí obrázků 
učí jednoduchým věcem. 
Při 1. činnosti pro tento tý-
den můžete požádat starší 
děti, aby při seřazování 
pruhů papíru mladším dě-
tem pomáhaly.

Obrázky nebo jiné vizuální pomůcky pomáhají dětem spojit si konkrétní 
zásadu nebo nauku s určitou představou ve své mysli, což zvyšuje jejich 

schopnost pochopit to, čemu se učily, a zapamatovat si to.

Požádejte děti, aby spolupracovaly se svým učite-
lem a přiřadily k otázkám správné odpovědi. Od-
povědi společně prodiskutujte. (Viz také Věrni víře 

[2004], 26–27.) Zeptejte se dětí, jak se mohou na 
Druhý příchod připravit.

4. týden: Na Druhý příchod se připravím tím, že budu následovat  
Ježíše Krista.

Pomozte porozumět nauce: Řekněte dětem, 
že Ježíš často učil pomocí podobenství, což zna-
mená, že použil známé věci a situace a jimi učil 
duchovním pravdám. Krátce převyprávějte příběh 

o deseti pannách (viz Matouš 25:1–13; viz také 
„The Parable of the Ten Virgins”, Ensign, březen 
2009, 48–49). Vysvětlete, že toto podobenství 
přirovnává Druhý příchod Ježíše Krista k svatbě. 
Vybídněte několik dětí, aby toto podobenství 
zahrály jako scénku. Zeptejte se dětí, které hrály 
moudré panny, jak se cítily, když věděly, že jsou 

připravené, a diskutujte o tom, jak je důležité při-
pravovat se na to, že Spasitel znovu přijde.

Povzbuďte k uplatňování nauky: Na tabuli 
nakreslete lampu. Diskutujte o tom, jak následo-
vání Ježíše Krista tím, že každý den děláme dobré 
věci, je jako, kdybychom si do lampy přilévali 
olej. Požádejte děti, 
aby řekly, jak mohou 
následovat Ježíše Krista, 
jako například sloužit 
druhým, platit desátek 
a modlit se. Vysvětlete, 
že tyto věci musejí dělat samy. Druzí lidé to za ně 
udělat nemohou. Každému dítěti dejte papír vy-
střižený do tvaru velké kapky oleje. Požádejte je 
(nebo jejich učitele), aby na tento papír napsaly: 
„Abych se připravil na Druhý příchod, budu násle-
dovat Ježíše Krista tím, že “. Požádejte děti, 

aby do prázdného místa napsaly nebo 
nakreslily příklad toho, co mohou dělat, 

aby se připravily na Druhý příchod. 
Povzbuďte děti, aby si papíry vzaly 
domů a řekly své rodině, čemu se 
naučily.

Abych 
se připravil 

na Druhý pří-
chod, budu násle-

dovat Ježíše Krista 
tím, že  

Obraz je k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

Lampa a kapka jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
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Jak používat hudbu v Primárkách
Posláním hudby v Primárkách je učit děti evangeliu Ježíše Krista a pomáhat jim, aby se podle 
něj učily žít. Písně pro Primárky dětem výuku evangelia zpříjemňují, pomáhají jim učit se prav-
dám evangelia a zapamatovat si je a přivolávají Ducha.

Níže jsou uvedeny dovednosti, které můžete použít, až budete děti učit nějaké písni. Příklady 
vám pomohou s písněmi navrženými v této osnově. Další náměty najdete v osnově pro rok 2015 
v části „Jak používat hudbu v Primárkách“.

Upoutejte pozornost dětí

Než začnete zpívat, dbejte na to, abyste upoutali 
pozornost dětí. Jejich pozornost můžete získat 
pomocí vizuálních pomůcek, jako jsou obrázky, 
jednoduché předměty nebo samotné děti. Nebo 
také stačí změnit tón hlasu. Činnosti na upou-
tání pozornosti mají být krátké a mají vést přímo 
k písni. Například:

• Než budete zpívat píseň „Tak rád se dívám na 
chrám” (CS, 95), požádejte, aby se přihlásily ty 

děti, které již viděly nějaký chrám. Vybídněte 
je, aby při zpěvu přemýšlely o tom, jak se cítí, 
když chrám vidí.

• Děti mohou být vašimi nejlepšími vizuálními 
pomůckami. Vybídněte je, aby použily jedno-
duché rekvizity, jako je kravata nebo písma, až 
budou zpívat „Přineseme světu jeho pravdu“ 
(ZNPPD č. 2, č. 29).

Veďte děti k tomu, na co se mají při poslechu soustředit

Požádáte- li děti, aby při poslechu hledaly odpověď 
na nějakou otázku, pomůže jim to naučit se slo-
vům a poselství této písně. Můžete je požádat, aby 
hledaly odpovědi na otázky typu „kdo?“, „co?“, 
„kde?“, „kdy?“ nebo „proč?“. Také můžete děti po-
žádat, aby při poslechu dávaly pozor na klíčová 
slova nebo na rýmující se slova nebo aby počítaly 
na prstech, kolikrát zazpívají určité slovo.

Až budete učit písni  „Když naslouchám svým 
srdcem“ (strana 28 této brožury), napište na tabuli 
jednu z následujících otázek: „Kde mohu slyšet 
Spasitelův hlas?“ „Kdo nás učí, jak žít spravedlivě?“ 
„Kdo k nám mluví tiše?“ Vybídněte děti, aby při 
zpěvu dávaly pozor na odpověď a aby vám daly 
znamení (tím, že si založí ruce, postaví se nebo se 
dotknou uší), až ji budou zpívat. Požádejte děti, 
aby s vámi tuto odpověď ještě několikrát zazpívaly. 
Napište na tabuli jinou otázku a činnost zopakujte.

Nacvičte si písně doma, 
abyste se mohli dívat na 
děti, a ne do zpěvníku, až 
jim budete učit.

Používejte jen 
jednoduché 
vizuální pomůcky. 
To dětem umožňuje 
soustředit se na 
poselství písně 
a umožňuje to 
Duchu, aby svědčil, 
že to, co zpívají, 
je pravda.
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slyšet

Zapojujte děti

Při zpěvu děti zapojujte různými způsoby. 
Například:

• Vybídněte děti, aby vymyslely jednoduché po-
hyby rukou, které jim pomohou zapamatovat 
si slova a poselství písně (viz „Náměty pro ve-
doucí hudby” na straně 7).

• Vybídněte děti, aby při zpěvu písně „Přineseme 
světu jeho pravdu“ předváděly, že jsou misio-
náři. Požádejte je, aby si vzaly písma a aby při 
zpěvu pochodovaly na místě nebo po třídě.

• Než budete zpívat píseň „Když naslouchám 
svým srdcem“, dejte každému dítěti papírové 
srdce a požádejte je, ať na jednu jeho stranu 
napíší „naslouchat“ a na druhou „slyšet“. Vy-
světlete jim, že tato 
slova se v písni 
několikrát opakují. 
Požádejte děti, aby 
ukázaly správnou 
stranu srdce, až budou 
toto slovo zpívat.

Zpívejte, zpívejte, zpívejte

Děti se učí písním nejlépe tím, že je poslouchají a 
zpívají znovu a znovu.

Opakujte písně a zpívejte je mnoha zábavnými 
způsoby. Například:

• Vybídněte děti, aby se začaly učit melodii nové 
písně tím, že ji budou poslouchat nebo že ji 
budou broukat při hraní preludia.

• Chcete- li si s dětmi zopakovat píseň „I Will 
Follow God’s Plan” (CS, 164–65), vyrobte 
několik dopravních značek. Na jednotlivé 
dopravní značky napište různá slova z písně. 
Ukažte dětem nějakou značku a řekněte jim, 
že při zpěvu písně nesmějí zazpívat toto slovo. 
Totéž zopakujte s ostatními značkami.

• Z papíru nebo kartonu vyrobte kostku a na kaž-
dou její stranu napište pokyn, jakým způsobem 

píseň zpívat (například vytleskejte melodii, 
dělejte pohyby rukama, zpívejte potichu, zpívají 
chlapci, zpívají děvčata nebo broukejte melo-
dii). Na jinou kostku napište názvy některých 
písní z Primárek, kterým se děti učí. Vybídněte 
jedno z dětí, aby hodilo první kostkou a určilo 
tak, jakým způsobem budou píseň zpívat, a pak 
vybídněte jiné dítě, aby hodilo druhou kostkou 
a tím určilo, kterou píseň si zazpívají.

Nové písně: Když děti 
seznamujete s novou písní, 
nejprve jim ji zazpívejte. 
Děti se učí písni nejlépe 
tím, že ji několikrát slyší 
předtím, než ji začnou zpí-
vat samy.

Připravte se na to, aby-
ste dokázali učit poselství 
evangelia obsaženému 
v písni tím, že si prostu-
dujete odkazy na písma 
uvedené ve zpěvníku Chil-
dren’s Songbook.

Děti pocítí vaši 
lásku k evangeliu 
a nadšení pro něj, 

budete- li zpívat 
s nimi. Tím, že se 

s nimi podělíte o své 
svědectví o Spasiteli, 

budou i ony moci 
cítit, že je má rád.

naslou-
chat

Šablony na kostky jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

Srdce jsou k dispozici na adrese 
sharingtime. lds. org.
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Přizpůsobování lekcí: 
Možná bude třeba, aby-
ste přizpůsobili společná 
zaměstnání pro děti 
s postižením. Na adrese 
sharingtime. lds. org najdete 
několik příkladů, jak to 
udělat.

Další informace o 
tom, jak pomáhat dětem 
se zvláštními potřebami, 
najdete na adrese lds. org/ pa 
(klikněte na Primary, po-
tom na Teaching All Child-
ren, Including Those with 
Disabilities); v příručce 
Učení – není většího po-
volání, 38–39; a na adrese 
disabilities. lds. org.

Výuka dětí s postižením
Spasitel učil: „Všechny děti tvé budou poučovány Pánem; a veliký bude pokoj dětí tvých.“ (3. Nefi 22:13).

Vedoucí Primárek mají důležitou zodpovědnost učit evangeliu Ježíše Krista všechny děti, včetně 
dětí s postižením. Primárky jsou místem, kde má být každé dítě vítáno, milováno, vyživováno a 
zapojeno. V této atmosféře je pro všechny děti jednodušší porozumět lásce našeho Nebeského 
Otce a Ježíše Krista a cítit a rozpoznávat vliv Ducha Svatého.

Každé dítě je pro Boha cenné. Každé dítě potřebuje lásku, úctu a podporu.

Raďte se s druhými při své snaze vyhovět v Pri
márkách potřebám dětí, které mají postižení.

 1. Raďte se s rodiči dítěte. Rodiče obvykle 
znají své dítě lépe než kdokoli jiný. Mohou vás 
učit, jak vyhovět jeho potřebám, době, po kte
rou se dokáže soustředit, a způsobům učení, 
které má rádo. Například některé děti velmi 
dobře reagují na hudbu, jiné na příběhy, ob
rázky, písma nebo pohyb. Používejte rozmanité 
učební metody včetně těch, které každému dí
těti vyhovují nejvíce.

 2. Raďte se s ostatními vedoucími a učiteli 
Primárek. Společně se modlete a pracujte na 
tom, abyste objevili, jak pomoci každému dí
těti, aby se učilo evangeliu Ježíše Krista a cítilo 
se milováno.

 3. Raďte se s radou odbočky. Vedoucí kněž
ství a ostatní vedoucí pomocných organizací 
mohou mít nápady, jak pomoci dětem se zvlášt
ními potřebami. V jedné odbočce skupina 
vysokých kněží nabídla Primárkám, že jim 
každý týden pošle „dědečka“, který bude sedět 
s chlapcem postiženým autismem. (Nejlépe 
by to měl být každý týden tentýž člověk.) To 

tomuto chlapci pomohlo soustředit se na lekci a 
cítit, že ho ostatní mají rádi.

Starší M. Russell Ballard učil: „Těm z nás, kterým 
byly svěřeny drahocenné děti, bylo nepochybně 
předáno posvátné, vznešené správcovství, neboť 
my jsme ti, které Bůh pověřil, aby obklopili dnešní 
děti láskou a ohněm víry a porozuměním toho, 
kým jsou.“ („Great Shall Be the Peace of Thy Child
ren”, Ensign, duben 1994, 60.)

Některé děti s postižením dobře reagují 
na vizuální pokyny. Používejte pokyny 

podobné těm na obrázku, abyste oznámili, 
že je čas na modlitbu, zklidnění nebo zpěv.

Obraz je k dispozici na adrese  
sharingtime. lds. org.

Obrázky jsou k dispozici na adrese sharingtime. lds. org.

https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces
https://www.lds.org/callings/primary/sharing-time-2016/photo-gallery?lang=ces


Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. Vydání v angličtině schváleno: 1/15.  
Přeložení schváleno: 1/15. Název v originále: 2016 Outline for Sharing Time: I Know the Scriptures Are True. Czech. 12061 121
Informace k ilustracím: Strana 9: Kristus v Getsemanech, Harry Anderson, © IRI; Ukřižování, Harry Anderson, © IRI; Vizte ruce mé i nohy mé, Harry An-
derson, © IRI. Strana 10: Joseph Smith hledá moudrost v Bibli, Dale Kilbourn, © 1975 IRI; První vidění, Gary L. Kapp, © 2009 Gary L. Kapp; Anděl Moroni 
se zjevuje Josephu Smithovi, Tom Lovell, © 2003 IRI; Joseph Smith překládá Knihu Mormonovu, Del Parson, © 1996 IRI; Znovuzřízení Aronova kněžství, 
Del Parson, © 1984 IRI. Strana 11: Kristus vysvěcuje apoštoly, Harry Anderson, © IRI. Strana 16: Chrám San Diego v Kalifornii, © 1997 Steve Tregeagle. 
Strana 17: Kristus s dětmi, Harry Anderson, © IRI. Strana 25: Pět z nich bylo moudrých, Walter Rane, laskavě poskytlo Muzeum církevní historie a umění. 
Strana 27: Children’s Songbook obálka, Phyllis Luch, © 1988 IRI. Na obálce vzadu: Joseph Smith hledá moudrost v Bibli, Dale Kilbourn, © 1975 IRI.





M
ojžíš


Abraham


Daniel


En
oc


h Jonáš


Noé


AdamSa
m


ue
l












Budu se řídit  
Božím plánem 


tím, že:












na
sl


ou
-


ch
at


slyšet












Kn
ih


a 
M


or
m


on
ov


a 
 


je 
da


lší
m


 sv
ěd


ec
tv


ím
  


o 
Je


ží
ši 


Kr
ist


u.


Kn
ih


a 
M


or
m


on
ov


a 
 


je 
da


lší
m


 sv
ěd


ec
tv


ím
  


o 
Je


ží
ši 


Kr
ist


u.


Kn
ih


a 
M


or
m


on
ov


a 
 


je 
da


lší
m


 sv
ěd


ec
tv


ím
  


o 
Je


ží
ši 


Kr
ist


u.


Kn
ih


a 
M


or
m


on
ov


a 
 


je 
da


lší
m


 sv
ěd


ec
tv


ím
  


o 
Je


ží
ši 


Kr
ist


u.












Abych 
se připravil 


na Druhý pří-
chod, budu násle-


dovat Ježíše Krista
tím, že       












 p
ři


jd
e 


čl
ov


ěk
a 


S
yn


 z
aj


is
té


 







 O
tc


e 
sv


éh
o.


 v
 s


lá
vě


 






































je
  


Sm
ith


  


Jo
se


ph
  







zn
ov


uz
říz


en
í.


pr
or


ok
em


 





























„V
lo


ž 
dů


vě
ru


 s
vo


u 
v 


to
ho


  


Du
ch


a,
 k


te
rý


 p
ob


íz
í  


 
 


 
 


 
  


 
 


 
 


 
 


 –
 a


no
, č


in
iti


 s
pr


áv
ně


, 


kr
áč


et
i p


ok
or


ně
,  


 
 


 
 


 
  


 
 


 
 


 
 


; a
 to


to
 je


 m
ůj


 D
uc


h.
”  


(N
aS


 1
1:


12
.)


„V
pr


av
dě


, v
pr


av
dě


, p
ra


ví
m


 to
bě


, 


ud
ěl


ím
 ti


 z
e 


sv
éh


o 
Du


ch
a,


 k
te


rý
 o


sv
ítí


 


m
ys


l t
vo


u,
 k


te
rý


 n
ap


ln
í d


uš
i 


tv
ou


  
 


 
 


 
 


“ (
Na


S 
11


:1
3.


)


„K
dy


ž 
vs


to
up


íte
 n


a 
ce


st
u 


[k
řte


m
] a


 


ob
dr


ží
te


 D
uc


ha
 S


va
té


ho
, o


n 
vá


m
  


 
 


 
 


 
 


 v
še


ch
ny


 v
ěc


i, 
kt


er
é 


m
át


e 


či
ni


ti.“
 (2


. N
efi


 3
2:


5.
)


„U
tě


ši
te


l p
ak


, t
en


 D
uc


h 
sv


at
ý,


 …
 o


nť
  


vá
s 


 
 


 
 


 
 


 v
še


m
u,


 a
  


 
 


 
 


 
 v


ám
 


vš
ec


ko
, c


ož
 js


em
 k


ol
i m


lu
vi


l v
ám


.“ 
(J


an
 1


4:
26


.)


„A
 m


oc
í D


uc
ha


 S
va


té
ho


 m
ůž


et
e 


 


 
 


 
 


 
 


  
 


 
 


 
 


 o
hl


ed
ně


  


vš
ec


h 
vě


cí
.“ 


(M
or


on
i 1


0:
5.


)

















prorok
biskup


patriarcha


uč
it


el
apoštol







patriarcha


uč
it


el


biskup
prorok


apoštol







apoštol


prorok
pastýř


uč
it


el


evangelista







apoštol


prorok
pastýř


uč
it


el


evangelista












kd
e 


js
m


e 


po
sv


át
né


 m
ís


to
, 


Ch
rá


m
 je


 







zp
eč


et
ěn


i.


sp
ol


eč
ně


 












MÁ Mù¤ÍTKA EVANGELIA


Budu následovat plán, kter˘ pro mne Nebesk˘ Otec pfiipravil.


Budu mít na pamûti svou smlouvu kfitu a budu naslouchat Duchu Svatému.


Budu volit to, co je správné. Vím, Ïe mohu ãinit pokání, kdyÏ udûlám chybu.


Budu poctiv˘(á) ve vztahu k Nebeskému Otci, k druh˘m i k sobû.


Budu pouÏívat jména Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista uctivû. 
Nebudu nadávat nebo pouÏívat hrubá slova.


Bûhem sabatu budu dûlat to, co mi bude pomáhat pociÈovat blízkost 
Nebeského Otce a JeÏí‰e Krista.


Budu mít v úctû své rodiãe a dûlat to, co mám, abych 
posiloval(a) svou rodinu.


Budu udrÏovat svou mysl a tûlo posvátné a ãisté 
a nebudu poÏívat to, co je pro mne ‰kodlivé.


Budu se slu‰nû oblékat, abych projevoval(a) úctu k Nebeskému Otci i k sobû.


Budu ãíst a sledovat pouze to, co tû‰í Nebeského Otce.


Budu naslouchat pouze takové hudbû, která tû‰í Nebeského Otce.


Budu vyhledávat dobré pfiátele a budu jednat s druh˘mi laskavû.


JiÏ nyní budu Ïít tak, abych byl(a) hoden(na) jít do chrámu, 
a udûlám, co mám, abych mûl(a) vûãnou rodinu.


JSEM DÍTù BOÎÍ


Vím, Ïe mne Nebesk˘ Otec má rád, a já mám rád(a) Jeho.
Mohu se modlit k Nebeskému Otci kdykoli a kdekoli.


SnaÏím se mít na pamûti JeÏí‰e Krista a následovat Ho.
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Budu pečovat o své tělo
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