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08.02.2015	–	5.	neděle	v	mezidobı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Job 7,1-4.6-7     -     Žl 147,1-2.3-4.5-6     -     1 Kor 9,16-19,22-23     -     Mk 1,29-39 

Text evangelia pro děti 

Ježíš vyšel ze synagógy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova 
tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka 
přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné 
a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a 
vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, 
ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo, a tam se modlil. Šimon se svými druhy se 
pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých 
městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich 
synagógách a vyháněl zlé duchy. 

Slova k vysvětlení 

Tchyně: maminka mého manžela/mé manželky  Posedlý: člověk, kterého ovládá zlý duch 

Galilea: hornatá oblast na severu Izraele  Synagoga: místo - stavba, kde se židé 
shromažďují k modlitbě 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Dnešní evangelní text představuje počátek Ježíšova veřejného působení, kdy 
v něm lidé poznávali učitele, který zná velmi dobře svatá Písma a dokáže s nimi mluvit o Bohu. 
Připomeňme si, že Ježíš byl poslán mezi lidi od nebeského Otce, aby je přivedl zpět do Otcova domu – 
do blízkosti s ním. Odešel do izraelských měst a vesnic, aby lidem hlásal radostnou zvěst o blížícím se 
Božím království, které přinese spásu pro všechny národy. Součástí jeho poslání (misie) bylo ukazovat 
Boží lásku k člověku, a to nejen slovy, ale i činy. Dnes čteme, že mezi tyto činy patřilo uzdravování. 
Poznáváme tak, že Ježíšovo poselství o Božím království je provázeno mocnými činy (uzdravení 
z nemoci), kdy tyto činy potvrzují, že Ježíš je Boží Syn a Bůh skrze svého Syna mocně působí. 

Poselství textu o spáse: Blízkost Bohu pro člověka také znamená ujištění, že Bůh zná naše potřeby a 
nemoci a pomáhá člověku v každé situaci, která mu brání žít svůj život v radosti a službě.  

Souvislost s liturgií: V úkonu kajícnosti na začátku mše svaté nás kněz slovy „Byls poslán uzdravovat 
duše, Pane, smiluj se nad námi“ vybízí k zamyšlení nad tím, co nás trápí. Tato krátká věta je pozváním 
k tomu, abychom svoje neduhy, strádání a potřeby svěřili Bohu, protože on jediný nám může pomoci 
se uzdravit. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Asi nikdo nemá rád nemoc, která nám bere sílu do 
života. Nemůžeme být s kamarády, konat oblíbené činnosti a nemůžeme nikomu pomáhat. Petrova 
tchýně byla nemocná. Když ji Ježíš uzdravil, vstala a mohla hned sloužit. Ten, kdo patří Kristu 
(křesťan), ví, že se nemusí bát ani nemocí. Dar spásy, který od Boha máme, znamená, že Bůh 
uzdravuje, abychom se mohli radovat a sloužit. 
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3 – 6 let 

Měli jste někdy pořádnou chřipku? Museli jste zůstat ležet v posteli, nebylo vám dobře a k tomu jste 
pili stále jen čaj a potili jste se? Petrova příbuzná byla také nemocná a Ježíš ji hned uzdravil. Uzdravil ji 
tak dobře, že hned vstala a všechny hosty obsluhovala. Lidem se moc líbilo, že Ježíš uzdravoval jejich 
nemocné. Byli by nejraději, když by u nich zůstal a žil s nimi a vyřešil jim všechny starosti. Co by se 
však stalo? Ti lidé by se sami nic nenaučili. Proto za nás Ježíš nemůže vše vyřešit, ale pomáhá nám, 
abychom se stali dospělými a naučili se pomáhat druhým lidem.  

6 – 9 let 

Slyšeli jste někdy, že si kdosi „vyléval srdce“? To je výraz pro člověka, který se někomu svěřuje se 
svým trápením a hledá u něj pomoc. Komu důvěřujete? Svěřujete se třeba mamince, že vás ve škole 
čeká těžký test? Máte kamaráda, kterému řeknete, že vás Radim před trenérem podrazil, a čekáte od 
něho radu? Lidé vyhledávali Ježíše, protože jim pomáhal. Bůh o nás ví, když se radujeme, i když je 
nám těžko. Kdyby žádný člověk nebyl nablízku, Bohu můžeme svoje těžkosti svěřit a on nám pomůže. 

9 – 14 let 

Když Ježíš uzdravil Šimonovu tchyni, lidé ho začali vyhledávat, aby také jim pomohl od jejich neduhů. 
Brzy ráno, když ještě všichni spali, vyšel Ježíš sám ven, aby se v tichu v modlitbě setkal se svým 
Otcem. Vždyť od něho Ježíš měl poslání a moc uzdravovat. Šimon pak Ježíše hledal. Koho nebo co my 
hledáme? Někdo hledá, jak rychle se vyhnout povinnostem a jít za zábavou. Někdo hledá, komu by 
aspoň trochu pomohl. Někdo hledá dobrou knihu, ve které najde odpovědi na svoje otázky. Někdo 
hledá, jak rychle vydělat peníze. Někdo hledá Boha, aby se mu v modlitbě mohl svěřit s tím, co 
prožívá. Jako Job v prvním čtení. Koho nebo co hledáš ty? 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: papír, psací potřeby 

S dětmi připravíme přímluvy. Zamyslíme se, o co Ježíše chci prosit pro sebe, ale také se zamyslím nad 
tím, co potřebuje někdo druhý (příbuzný, kamarád, lidé ve světě). Každé dítě prosí Boha o pomoc pro 
druhé i pro sebe. 

6 – 9 let 

Pomůcky: Hosana zelená 

Dříve, než si zazpíváme kánon „Do tvých starostí“ (č. 53), společně si přečteme slova písně a můžeme 
zvolit nějaké gesto (taneční nebo ukazovací, např. vztažené ruce, pohled do sebe ap.), kterým pak náš 
společný zpěv doprovodíme. Píseň zazpíváme víckrát za sebou a doprovodíme domluvenými pohyby 
a pokusíme se ji vnímat jako modlitbu, kdy se skutečně svěřujeme Bohu, který nám může pomoct. 

9 – 14 let 

Pomůcky: obrázek známého současníka (modelka, sportovec, herec, zpěvačka), obrázek známého 
svatého (Matka Tereza, Maxmilián Kolbe, Anežka Česká, Jan Bosco), papíry A3, lepidlo, fixy 

Na papír A3 děti nalepí vlevo obrázek současníka, vpravo obrázek světce. Pod obrázek současníka 
napíšeme 2 – 3 vlastnosti, kterých si na něm vážíme, nebo pro které je ten člověk známý. Pod 
obrázek svatého/svaté též napíšeme 2 – 3 vlastnosti, pro které je ten člověk známý a uctívaný. Koho 
oni v životě hledali/hledají? Čí příklad hledáme my, kdo je nám z těch dvou inspirací? 
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Obrázek 

Ježíš uzdravuje 

 

 

 

 

 

 


