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15.02.2015	–	6.	neděle	v	mezidobı́	–	cyklus	B	

Čtení 

Lv 13,1-2.45-46     -     Žl 32,1-2.5.11     -     1 Kor 10,31-11,1     -     Mk 1,40-45 

Text evangelia pro děti 

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš měl s ním 
soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď čistý!" A hned od něho malomocenství odešlo a 
byl očištěn: Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: "Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž 
se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš - jim na svědectví." On odešel, ale začal to 
horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával 
venku na opuštěných místech. Přesto však chodili k němu lidé odevšad. 

Slova k vysvětlení 

Malomocný: člověk, který je nakažený onemocněním kůže (zahnívající tělesné tkáně). V Ježíšově 
době byli tito lidé vyloučeni ze společnosti a museli žít odděleně, kde byli odkázáni na to, co jim kdo 
přinese k jídlu. Byli považováni za „nečisté“ a postižené Božím trestem. 

Mojžíš: velký prorok Starého Zákona, který vyvedl židovský národ z egyptského otroctví 

Svědectví: v tomto případě jde o to, aby kněží viděli na vlastní oči, že nemocný člověk byl uzdraven 

Očistit: uzdravit  Mít soucit: slitovat se nad někým  Horlivě: ze vší své síly 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Malomocný věřil, že ho Ježíš může uzdravit. Jeho víra a odvaha přiblížit se k 
Ježíši mu přinesla hned několik změn v jeho životě: Ježíš „pohnut soucitem“ (v. 41) se nemocného 
dotkl a jeho tělo bylo uzdraveno od kruté nemoci. Avšak zároveň Ježíš malomocného osvobodil nejen 
od bolesti, ale také ho přivedl z izolace zpět do společenství ostatních lidí. Z velké radosti nad svým 
uzdravením o tom „onen očištěný“ začal všem lidem nadšeně vypravovat. V evangeliu můžeme 
poznat větší hloubku, než je uzdravení těla malomocného. Jde o znamení spásy: člověk důvěřuje 
Bohu a on ho zachrání pro život ve společenství lidí, ale také pro život s Bohem v Božím království. 

Poselství textu o spáse: Bůh má rád každého člověka a každého se chce „dotknout“ svojí láskou, mocí 
a milosrdenstvím. Ježíš se může dotknout každého z nás a uzdravit nejen naše tělo od nemoci a 
hříchu, ale pomoci nám také mít rád druhé lidi a tvořit společenství s druhými lidmi.  

Souvislost s liturgií: Na začátku mše svaté – v úkonu kajícnosti – prosíme o uzdravení od hříchu, 
protože právě hřích brání tomu, abychom měli ze života a z našeho vztahu s Bohem radost. Kněz nám 
tuto skutečnost připomíná slovy: „Přišel jsi uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Jsme-li nemocní, nebo trpí-li někdo v našem okolí 
nebo ve světě, jsme celí neklidní, nejistí, nebo také podráždění. Hned sháníme bylinky, medicínu, 
vyhledáme lékaře. Prosíme Pána za uzdravení. Evangelium nám připomíná, že k plnému uzdravení 
potřebujeme i očištění od hříchu.  

3 – 6 let 

Když nám není dobře, jsme nachlazení, nemocní, koho poprosíme o pomoc? Nejspíš je to maminka, 
která nás uloží do postýlky, uvaří nám čaj, sežene nám dobré ovoce plné vitamínů a pečlivě se o nás 
stará, aby naše tělo bylo zase brzy zdravé. Někdy člověk onemocní více a potřebuje lékaře. Ale co 
uděláme, když nám není dobře z jiného důvodu? Třeba z toho, že jsme si měli ráno uklidit v pokojíčku 
hračky, a místo toho jsme utekli ven na zahradu? Můžeme poprosit Ježíše, aby nám dal sílu vrátit se 
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k hračkám a dát si je do pořádku. Pak se můžeme vrátit mezi ostatní a radovat ze hry i z toho, že 
vidíme maminku a tatínka usmívat se. Ježíš nám může pomoct s tím, co nás trápí. 

6 – 9 let 

Byli jste někdy nemocní? Nebylo vám dobře a moc jste si přáli, abyste mohli zpátky mezi kamarády? 
Určitě jste doufali, že čaj s medem vás co nejdříve uzdraví a bude vám zase hej. Možná jste se ale 
někdy setkali s člověkem, kterému nebylo dobře, byl smutný, něčím se trápil. Byl také nemocný, ale 
jinak. Co může být příčinou takové „nemoci“? Jak se takový člověk může uzdravit? Kdo mu může 
pomoct? Co nám o tom říká dnešní evangelium? 

9 – 14 let 

V prvním čtení slyšíme „výrok“: Lidé, kteří onemocní malomocenstvím, nechť jsou vyloučeni ze 
společnosti svých sousedů a přátel! Při představě, že by se tak krutý rozsudek týkal nás, popadne nás 
pocit bezmoci a zloby. Podívejme se na malomocného v evangeliu. Našel v sobě odvahu a vyhledal 
Ježíše, protože věřil, že On jediný mu může pomoct – a tak se také stalo. Ježíš pak pobýval sám na 
opuštěných místech, protože nechtěl, aby ho lidé považovali jen za zázračného léčitele. Vidíme obraz, 
kdy člověk se radostně vrátil do společenství, zatímco Ježíš zaujal jeho pozici vyloučení: vzal na sebe 
nečistotu hříchu, aby nás všechny nakažené hříchem uzdravil a vrátil do společenství s Bohem. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: Hosana modrá, tvrdý papír, pastelky, nůžky, lepicí páska 

Na základě zamyšlení si s dětmi zazpíváme píseň „Ranní prosba“, č. 222 v modré Hosaně. Slova 
zvolená pro tuto písničku jsou malým dětem blízká a dobře vystihují důvěru v Ježíše, který může 
uzdravit (… ať smutek není králem a bolest princeznou… v tobě pravou radost ať smutní naleznou, 
prosíme tě, vyslyš nás…). Zvláště první sloku doporučujeme a „princezny“ si k ní mohou vyrobit 
nezbytnou korunku a „králové“ korunu. 

6 – 9 let 

Pomůcky: různé malé tvary vystřižené z barevných papírů (čtverce, trojúhelníky, kolečka, obdélníky), 
lepidlo, pastelky, papíry A5 

Když je potřeba uzdravit nemocnému tělo, pomůže teplý čaj, ovoce, medicína... Když však chceme 
uzdravit celého člověka, co pomůže? (modlitba, květiny, společná hra...) S dětmi promýšlíme tuto 
otázku a následně každé dítě podle své úvahy připraví na papír A5 obrázek své odpovědi. Obrázek 
sestavíme pomocí barevných obrazců (když pomůže modlitba, můžeme sestavit kříž – když pomůžou 
květiny, sestavíme obrázek květin ve váze apod.). Připravený obrázek k papíru přilepíme. 

9 – 14 let 

Pomůcky: Hosana modrá, velký formát balicího papíru se třemi obrazy za sebou: 1. scéna setkání 
malomocného s Ježíšem (viz obrázek v příloze) - 2. text vstupní antifony: „Popřej mi sluchu, Bože, 

rychle mě zachraň! Buď mi ochrannou skálou, opevněnou tvrzí k mé záchraně, vždyť ty jsi má skála, a 

má tvrz, pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.“ – 3. noty (osminové, čtvrťové ap.) jakoby 
rozházené po papíru 

Nejdříve připravíme tři obrazy na balicí papír – viz pomůcky. Třetí obraz s notami dotvoříme tak, že 
v každé notě (v jejím bříšku) bude vepsané jméno dítěte. Obrazy odpovídají jednak „zamyšlení“, ale 
také písni „On je králů Král“ (č. 173) a díky notám si uvědomíme, že se týkají každého z nás osobně. 
Na závěr mše svaté držíme „balicí papír“ před zraky přítomných, zpíváme píseň a na každou sloku 
ukazujeme na jeden obraz. 



Zpracovalo Katechetické a pedagogické centrum Biskupství královéhradeckého pro přípravu dětí na bohoslužbu slova nebo 

jako podnět k homilii pro děti. Prosinec 2014.                                                                                                                         strana  3 

Obrázek 

Očištěný 

 

 

 

 

 

 


