
07.06.2015 – 10. neděle v mezidobí – cyklus B 

Čtení 
Gn 3,9-15       -       Žl 130,1-2.3-4.5-6a.6b-8       -       2 Kor 4,13-5,1       -       Mk 3,20-35 

Text evangelia pro děti 
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. Jakmile o 

tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.  

Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s 

pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět 

satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě 

rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, 

nemůže ob-stát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, 

jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: 

Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu 

svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je 

posedlý nečistým duchem." ( Za Ježíšem ) přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si 

ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě 

ptají." Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola 

kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i 

sestra i matka." 

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

Jeruzalém: v minulosti hlavní město izraelského království, kde král Šalomoun zbudoval k Boží poctě 

nádherný chrám 

Podobenství: příběh, který je symbolickým vyjádřením vztahu Boha a člověka 

Satan: zlý duch 

Zamyšlení pro práci s dětmi 
Komentář k evangeliu: Text evangelia v sobě obsahuje dvě epizody, které spolu sice vnitřně souvisí, 

ale pro děti by to bylo v rámci jedné homilie či katecheze složité na porozumění, proto doporučujeme 

soustředit se pouze na jednu z nich.  

Ježíš je obviněný z toho, že to, co dělá, dělá s pomocí zlého ducha. K takovému závažnému obvinění 

Ježíš nemlčí, ale odpovídá podobenstvím: Když chce někdo vykrást dům siláka, musí být ještě silnější, 

než ten silák. – Zlý duch je silný, ale Ježíš ho dokáže vyhnat a přemoci. Je totiž silnější než on.  

Ke druhé epizodě Ježíš říká, že jeho příbuzný je každý, kdo se chová podobně jako on, chce dobro a 

plní Boží vůli. Tím Ježíš neodsoudil ani svou matku, ani své příbuzné, jak bychom se mohli domnívat, 



ani tím neřekl, že lidé, kteří sedí kolem něj, jsou lepší nebo mu bližší než jeho příbuzní. Co tedy chtěl 

říci?  To nám napoví poselství tohoto evangelijního úryvku. 

Poselství textu o spáse: Zlý duch člověka oddělil od Boha a rozděluje lidi mezi sebou. Je silný ve svém 

působení. Bůh je ale mnohem silnější. Poslal svého Syna Ježíše, aby svojí smrtí na kříži a svým 

zmrtvýchvstáním zlého ducha na věky přemohl a všechny lidi od zlého zachránil. – Všichni, kteří Bohu 

věříme a Ježíše následujeme, patříme do jeho rodiny. 

Souvislost s liturgií: Při dnešní mši svaté se kněz sklání nad přinesenými dary a modlí se: „Bože, 

shlédni na naši službu, přijmi tyto dary a dej, ať s tím, co s láskou dáváme, naše láska roste.“ Slavení 

liturgie je pro nás „školou“ Ježíšovy lásky, neboť si při ní pokaždé připomínáme, že celá jeho činnost 

je postavena na plnění vůle nebeského Otce, který o nás pečuje s láskou a touží po tom, abychom i 

my měli účast na jeho království plném lásky. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Ježíš nás zve do své rodiny. Jak se můžu stát jeho 

bratrem nebo sestrou? Odpověď můžeme najít ve slovech evangelisty Jana (dnešní antifona po 

přijímání): „Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.“ Podobně, když se 

toužíme po dobru pro každého a snažíme se o společnou dobrou věc, tvoříme rodinu - rodinu 

s maminkou a tátou a se sourozenci, rodinu našich kamarádů, farní rodinu apod. 

3 – 6 let 
Kdo patří do vaší rodiny? Maminka, tatínek, bráška, sestřička… Jistě máte rádi, když se k sobě hezky 

chováte, pomáháte si, starší ochrání mladší, vzájemně si můžete vysvětlit, čemu nerozumíte, děláte si 

radost… Ježíš v evangeliu říká, že můžeme být také jeho příbuznými. Jak je to možné, že můžeme být 

třeba sestřičkou (bráchou) Pána Ježíše? Stali jsme se jimi již při našem křtu a jsme jimi, když žijeme 

jako Ježíš.  

6 – 9 let 
Zažili jste někdy, že vás někdo z vaší rodiny ochránil, nebo vám ukázal cestu, nebo vám pomohl, nebo 

se vás zastal…? Naši rodiče, možná i starší sourozenci jsou takovými našimi ochránci, rádci a 

pomocníky. Ale je tu ještě někdo. Zaposloucháme-li se do modlitby, kterou jsme dnes začínali mši 

svatou, uslyšíme tato slova ze Starého Zákona: „Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? 

Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? …“ (S dětmi si připomeneme význam slov: 

spása, záštita apod.) Bůh je vždy s námi a chce pro nás jen to nejlepší. Ježíš v evangeliu říká, že do 

Boží rodiny patří každý, kdo dělá dobré věci druhým lidem, jako to dělal Ježíš. 

9 – 14 let 
V prvním čtení jsme slyšeli, jak Bůh rozmlouvá s Adamem, když se dopustil prvního hříchu. Forma 

líčení je jednoduchá, ale následky prvního hříchu jsou hluboké: zlý duch narušil všechny vztahy 

člověka – k Bohu i k bližnímu. Bůh má člověka tak rád, že vložil nepřátelství mezi zlého ducha a 

člověka, aby ho tak ochránil a zachránil pro dobro a znovu pro život s Bohem. Ježíš nám v evangeliu 

ukazuje cestu, jak zůstat členem Boží rodiny. 



Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: papíry, pastelky 

Na papír nejdříve nakreslíme „smajlíky a anti-smajlíky, tj. zamračíky“. Zaplníme jimi spodní polovinu 

A4. Smajlíky kreslíme tak, aby po spojení všech smajlíků vzniklo „srdce“. Takto připravené papíry 

dětem rozdáme. Mají za úkol smajlíky spojit a objevit jejich spojením tvar srdíčka. To nám 

symbolizuje, že nás má Ježíš rád jako své sestřičky a brášky. Na vrchní polovinu papíru děti malují, 

koho mají rády. 

6 – 9 let 
Pomůcky: barevné filcy, nůžky, jehly a bavlnky 

Zamýšleli jsme se nad tím, kdo patří do Boží rodiny. Nedávno jsme prožívali měsíc květen a v něm 

zvláště pamatujeme na Marii, Ježíšovu maminku. Možná jste se už někdy zapojili do modlitby 

růžence, kdy „s Marií“ rozjímáme nad životem Ježíše. Dnes si zkusíme vyrobit „desátek růžence“: 

Z barevných filců nastříháme cca 1 cm široké a 10 cm dlouhý proužky. Vždy dva různých barev 

položíme na sebe a smotáme jako šneka. (Dvě různé barvy smotané do jednoho tvaru nám 

symbolizují různost nás lidí, a přesto tvoříme jednu rodinu Božích dětí.) Takto připravené šneky 

postupně prošíváme bavlnkou (jako když navlékáme korálky). Abychom vytvořili „desátek“, budeme 

mít na bavlnce 10 navlečených barevných šneků. Nakonec navlékneme filcový křížek, bavlnku 

zavážeme a můžeme použít k modlitbě růžence a třeba nosit jako náramek. 

9 – 14 let 
Pomůcky: žalm 130, papír, psací potřeby 

S dětmi se vrátíme k dnešnímu žalmu (Žl 130). Všimneme si zvláště sloves, která žalmista použil: 

vyslyš můj hlas, tvůj sluch ať je nakloněn, u tebe je odpuštění, doufám v Hospodina, má duše čeká na 

Pána, u Hospodina je slitování… S dětmi připravíme přímluvy do mše svaté. Zkusíme se zamyslet nad 

tím, kdo by měl patřit do Boží rodiny (všichni lidé) a za ně (za nás) prosit: za církev, za farnost, za naše 

rodiny, za politiky a státníky, za našeho kněze, katechetu, učitele… Uvedená slovní spojení nám 

mohou být vodítkem nebo inspirací. 

Obrázek 
Tělo a Krev Pána 


