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01.02.2015	–	4.	neděle	v	mezidobı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Dt 18,15-20       -       Žl 95,1-2.6-7b.7c-9       -       1 Kor 7,32-35       -       Mk 1,21b-28 

Text evangelia pro děti 

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil 
jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým 
duchem. Začal křičet: "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý 
Boží!" Ale Ježíš mu (to) přísně zakázal: "Mlč a vyjdi z něho! " Nečistý duch posedlým zalomcoval a s 
velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: "Co je to? Nové učení - a s 
takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!" A pověst o něm se hned roznesla všude 
po celém galilejském kraji. 

Slova k vysvětlení 

Kafarnau: oblast na břehu Galilejského (Genezaretského) jezera, bývalé římské městečko 

Synagoga: místo – stavba, kde se Židé shromažďují k modlitbě   

Učitel Zákona: člověk, který vyučoval Zákon v synagoze, a také Zákon opisoval na svitky 

Posedlý nečistým duchem: člověk, kterého ovládá Zlý duch 

Galilejský kraj: hornatá oblast na severu Izraele  

Užasnout: být udivený (něčím krásným)   Zahubit: zničit, zabít 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Ti, kdo právě přišli do synagogy, pozorně a s úžasem naslouchají muži, který je 
učí. Ježíš ve svém učení vychází z toho, jak Boha znali jeho současníci, ale zároveň učí jinak - nově: 
nemluví o příkazech a nařízeních, ale přináší lidem radostnou zprávu. Evangelista popisuje Zlého 
ducha, který Ježíše zná a ví, že je to Boží Syn. Proto tak křičí. Ježíš Zlému přikazuje: „Mlč a vyjdi...!“ (v. 
25). Ježíš reaguje slovem; slovem, které pochází od Boha, proto má moc zbavit člověka zla. Ti, kteří 
byli přítomní tomuto velkému činu, velmi žasli a pověděli o tom dalším lidem. 

Poselství textu o spáse: Člověk, kterého ovládal Zlý duch, byl jeho otrokem. Můžeme si představit, že 
měl na všechno a na všechny zlost a škodil jim. Ježíš ho z moci Zlého osvobodil. Co to pro 
osvobozeného člověka znamenalo? Ježíš každým svým slovem a činem chce osvobodit člověka, 
pomoci mu konat dobro a prožívat radost ze života. 

Souvislost s liturgií: Při mši svaté, chvíli předtím, než přistupujeme ke svatému přijímání, společně se 
modlíme ´Otče náš´. V modlitbě Páně Boha prosíme za osvobození od zlého: „... neuveď nás 
v pokušení, ale zbav nás od zlého.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Někdy se stane, že se v srdci člověka usídlí zloba, 
která může člověka pořádně trápit. Stalo se to například Kainovi, když měl v srdci závist ke svému 
bratru Ábelovi. Bůh mu tehdy řekl, že může tento hřích ovládnout. Kain však nechtěl a ve velké zlobě 
zabil svého bratra. My se však Zlého, který chce ovládnout naše srdce, nemusíme bát. Pán Ježíš již 
nad ním zvítězil a pomůže k tomu také každému, kdo ho o to prosí.  

3 – 6 let 

Znáte některého svatého? František z Assisi, Anežka Česká, Terezie z Avily, kníže Václav… Víte něco o 
životě vašeho křestního patrona? Kdo jsou svatí? Jsou to lidé jako my. Ve svém životě je také 
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potkávají různé obtíže, též bojují třeba s leností nebo odmlouváním. Ale mají rádi Pána Ježíše a touží 
mu být co nejblíže. Věří mu, že jim pomůže ode všeho zlého. Každý, kdo je Bohu blízko, koná dobro. 
Bůh zve každého člověka k sobě a všem nám pomáhá být mu blíž, když mu věříme. 

6 – 9 let 

Jak rozumíte slovům „Svatý Boží“? Slyšíme je v evangeliu a je tak nazýván Ježíš. Ježíš je Boží Syn, 
pochází tedy od Boha, proto označení „Boží“. A v jeho životě není přítomné zlo, proto označení 
„Svatý“. Před evangeliem jsme mohli slyšet tento zpěv: „Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; 
světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.“ Kdo je tím světlem? Pro koho přišel? Bůh a 
ten, který pochází od Boha – Boží Syn – má moc osvobodit od temnoty zla a smrti všechny, kdo v jeho 
pomoc věří. 

9 – 14 let 

V 1. čtení nám Bůh objasňuje, kdo je prorok. Často slýcháme, že ten, kdo prorokuje, předpovídá 
budoucnost. Není tomu tak. Hospodin proroka posílá k lidem se svým slovem. Boží prorok je člověk, 
který lidem zprostředkovává Boží slovo. Ježíš přichází od Boha. Skrze slovo a skutky o Bohu lidem říká, 
učí je a také Boží mocí uzdravuje od nemoci těla i duše. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: obrázek svatých, bílé papíry A5 se dvěma dírkami nahoře, provázek, pastelky 

Každé dítě dostane jeden obrázek svatého (pokud je to možné, dáme dětem obrázky jejich křestních 
patronů). Tyto obrázky nalepíme na papír A5 tak, aby kolem obrázku zbylo nějaké volné bílé místo. 
Pokud máme menší skupinu dětí, u každého dítěte se zastavíme a krátce mu představíme jeho 
svatého/svatou a prozradíme, jaký atribut (symbol) ten svatý/ta svatá mívá na obraze a proč. Děti 
pak tento atribut opakovaně malují kolem dokola a „orámují“ jím svého světce jako obraz. Dírkami 
provlékneme provázek a děti si svého křestního patrona mohou doma na vhodném místě připomínat. 

6 – 9 let 

Pomůcky: lístečky (cca 15x5 cm) ze žlutého nebo bílého papíru, ze stejného papíru vystřižené kolečko 
(viz aktivita), větší tmavý díl látky, špendlíky 

Nejdříve připravíme lístečky; na proužky papíru píšeme slova modlitby ´Otče náš´ (např. jeden lístek – 
Otče náš, druhý lístek – jenž jsi, třetí lístek – na nebesích atd.). Lístečky smotáme do ruliček, 
promícháme v krabičce a nabídneme dětem. Každé dítě si vybere jeden lístek, přečte si ho a všichni 
pak zkusíme dát lístečky vedle sebe tak, abychom z nich složili nám známou modlitbu. Pak vezmeme 
tmavou látku, na ni přišpendlíme žluté kolečko a lístečky poskládáme jako paprsky velkého slunce 
kolem něj. Dodržíme přitom samozřejmě návaznost slov modlitby. 

9 – 14 let 

Pomůcky: Hosana modrá, podle možností hudební nástroje 

Píseň „Tolik planých slov“ (č. 477) je nejen potvrzením toho, nad čím jsme se dnes zamýšleli ve vtahu 
k liturgickým čtením (viz výše). Zkusme se na ni podívat svým vlastním pohledem. V kruhu můžeme 
dát prostor každému dítěti, které se chce vyjádřit: Co vnímám kolem sebe jako „planá slova“? 
Oslovují mě např. reklamy? Čemu naslouchám celou duší? … Na závěr si píseň za doprovodu 
hudebních nástrojů zazpíváme. 

Obrázek 

Ježíš učí v synagoze 


