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13. 09. 2015 – 24. neděle v mezidobí – cyklus B 

Čtení 

Iz 50,5-9a – Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9 – Jak 2,14-18 – Mk 8,27-35 

Text evangelia pro děti 

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé 
pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě 
pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. 
Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží 
a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho 
vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, 
satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce 
jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí 
ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“ 

Slova k vysvětlení 

Mesiáš: Člověk, kterého Bůh vybral, aby byl silný, mocný, a ochraňoval svůj lid. 

Syn člověka: Zvláštní výraz, který v Písmu svatém označuje významného člověka, který je stejně jako Mesiáš 
mocný a silný. Tento titul vztahuje křesťanská tradice k Ježíši na základě výkladu knihy Daniel 7,13. 

Zamyšlení pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Velký význam dnešního úryvku spočívá v tom, že nám odhaluje, kdo je Ježíš a co 
znamená být jeho učedníkem. Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš, a Ježíš souhlasí. Proč tedy Petra vzápětí 
označuje velmi hrubě, jako „satana“? „Problém“ spočívá v odlišném chápání tohoto pojmu. V židovské tradici, 
v níž vyrostl i Petr, má být slíbený Mesiáš významným a silným králem, který osvobodí Židy z nadvlády Římanů 
a obnoví postavení Izraele. Ježíš ukazuje, že v Božím plánu je Mesiášova cesta jiná: „bude mnoho trpět“, „bude 
zavržen od starších“ a „bude zabit“. Avšak rovněž „po třech dnech vstane z mrtvých“. Toto zmrtvýchvstání bylo 
pro učedníky zatím těžko představitelné, proto je pochopitelné, že Petr Ježíšovi tuto cestu plnou utrpení 
rozmlouvá. Ale této Ježíšově cestě je třeba porozumět a přijmout ji, protože jen skrze ni můžeme vejít do 
věčného života. „…kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“ Je dobré si povšimnout, 
že na této cestě je Bůh vždy s námi, jak o tom hovoří dnešní první čtení „Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě 
odsoudí?“ i žalm „Vždyť vysvobodil (Hospodin) můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu. Budu kráčet 
před Hospodinem v zemi živých.“ 

Poselství textu o spáse: Dnešní úryvek souvisí s velikonočním tajemstvím, ústředním bodem naší spásy. Ježíš – 
Mesiáš, pravý člověk a pravý Bůh, na sebe bere utrpení a smrt, vítězí nad nimi svým zmrtvýchvstáním 
a vstupuje do nového života. Své učedníky – nás – vybízí k následování této cesty. Stejně jako on se ani po 
jeho boku nevyhneme trápením, bolestem a sebezapření, protože jsou důsledkem hříchu a přítomnosti zla. 
Trápení a bolest však nikdy nejsou a nebudou „koncem“ příběhu. S Ježíšem totiž nakonec vstoupíme do 
radosti nového života.  

Souvislost s liturgií: Ježíšovu „cestu“ můžeme sledovat v Krédu (Vyznání víry): „Byl za nás ukřižován, za dnů 
Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici 
Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. (…) Očekávám vzkříšení 
mrtvých a život budoucího věku.“ 

Ježíšovu smrt, vzkříšení a jeho druhý návrat, při kterém dojde k obnově celého stvoření, vyznáváme také, když 
recitujeme Tajemství víry: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme. 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Otázku „A za koho mě pokládáte vy?“ pokládá Ježíš také 
nám. Jsme zváni k neustále hlubšímu porozumění a k očišťování našich představ o něm a o jeho – a z něj 
vyplývajícího našeho – poslání. Nelze zůstat na Petrově, sice logické, ale „pouze lidské“, úrovni uvažování. 

Víra ve vzkříšení dává smysl i utrpení, odmítnutí a smrti. Poznání Ježíše nás učí, že utrpení a smrt nemají 
poslední slovo, a zakoušíme Ježíšův příslib nového života. Ježíšova cesta je cestou života. 
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3 – 6 let (čteme jenom modře označený text) 
Tuto neděli se nás Pán Ježíš ptá, jestli víme, kdo je. Když se vás někdo zeptá, kdo je vaše maminka, sestřička, 
nebo nějaký kamarád, jak ho můžete popsat? Můžete říct, jak se jmenuje, kolik mu je roků, jaké má vlasy, oči, 
kam chodí do školy, co dělá v práci, co má rád za jídlo, co ho baví, s kým se kamarádí, s kým si rád povídá …? 
Co byste dokázaly říct o Pánu Ježíši? Co bylo jeho „prací“? S jakými lidmi se setkával? Co lidi učil? … Jakým 
způsobem můžeme Pána Ježíše poznávat? 

6 – 9 let 
Kdo je Pán Ježíš? Co byste odpověděli, kdyby se vás na to zeptal třeba kamarád? Jak a od koho se o Ježíši 
dozvídáte, kým je? 

Ježíš v dnešním evangeliu hovoří o smrti a bolesti, které jsou součástí života a to i života křesťana. Ale není 
třeba se bát: Ježíšovo vyprávění nekončí tím, že zemře, ale tím, že po té bude vzkříšen. A stejně tak to bude 
s těmi, kdo se k němu přidají. Zažili jste už někdy, že i když byla nějaká situace těžká nebo bolestná, vzešlo z ní 
nakonec něco dobrého nebo jste se v ní alespoň něco důležitého naučili?  

9 – 14 let 
Dnešní úryvek z evangelia se zabývá otázkou, kým je Ježíš. Ježíš vysvětluje svým učedníkům, že vstane 
z mrtvých, ale před tím bude hodně trpět a bude zabit. Když se to Petrovi nelíbí, protože by před tím chtěl 
Ježíše ochránit, Ježíš mu vůbec neděkuje, že s ním má jako jeho přítel soucit, ale naopak důrazně nesouhlasí: 
vidí v Petrových slovech působení ďábla (můžeme si vzpomenout, jak ďábel Ježíše pokoušel na poušti). Proč? 
Protože Petrova slova popírají Boží moc zvítězit i nad utrpením a smrtí a darovat člověku nový – věčný – život. 
Setkali jste se někdy s tím, že některá Ježíšova slova nechápete? Setkali jste se někdy s tím, že ačkoli byla 
nějaká situace bolestná a těžká, nakonec z ní vzešlo něco dobrého nebo alespoň nějaká důležitá zkušenost? 
Máte zkušenost, že je i v našich těžkostech Bůh s námi, jak o tom hovoří první čtení? Znáte nějaký podobný 
biblický text? 

Aktivita 

3 – 6 let 
Pomůcky: papír A3 s předkreslenou postavou Ježíše, pastelky, fixy, papíry (A5) pro každé dítě, lepidlo 
Při zamyšlení může katecheta rovnou na plakát zapisovat nebo jinak ztvárňovat to, co o Pánu Ježíši víme. 
Každé dítě pak může nakreslit na papír samo sebe, napsat, jak se jmenuje, kolik je mu let…, pak „nás“ 
nalepíme dokola k Pánu Ježíši na znamení toho, že s ním chceme tvořit společenství a poznávat ho. 

6 – 9 let 
Pomůcky: text dnešního žalmu, papír A3, tužky, fixy, pastelky, Hosana modrá 
Přečteme si společně dnešní žalm (děti se mohou střídat po řádku). Poslední dvě sloky můžeme napsat do 
středu papíru, kolem pak můžeme společně napsat prosby za lidi, kteří nějak trpí nebo strádají, a my chceme 
prosit Ježíše, aby poznali, že je v jejich bolesti s nimi. Papír můžeme ozdobit radostnými barvami na znamení 
vzkříšení ~ vítězství života. Na závěr můžeme zazpívat píseň Má sílo (č. 126) 

9 – 14 let 
Pomůcky: papír A3, fixy, nakopírované texty Mt 5, 38–48 a Jan 8, 1–11 (nebo podobné; viz níže jako příloha), 
Hosana modrá 
Dnešní evangelium nám ukazuje, že Boží představy o vítězství a síle úplně nekorespondují s těmi lidskými. 
V těchto dvou dalších úryvcích vidíme některé konkrétní příklady. Zkuste z textů na jednu stranu papíru vypsat 
postoje, které lidé kolem Ježíše očekávají, a na druhou stranu postoje, které učí Ježíš.  
Napadnou vás ještě jiné příklady, kdy je křesťanský postoj jakoby „proti“ myšlení většiny ostatních lidí? 
Na závěr můžeme zazpívat píseň Proč jen mlčíš, Pane (č. 204). 
 

Obrázek 

Ježíš a Petr 
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Příloha 

Mt 5, 38–48 

Ježíš řekl svým učedníkům: 
38

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘ 
39

Ale já vám říkám: Neodporujte 

zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; 
40

a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít 

tvé šaty, (tomu) nech i plášť; 
41

a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. 
42

Tomu, kdo tě prosí, dej 

a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. 
43

Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního‘ a měj 

v nenávisti svého nepřítele. 
44

Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 
45

Tak 

budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým 

i nespravedlivým. 
46

Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? 
47

A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? 
48

Vy však buďte dokonalí, jako 

je dokonalý váš nebeský Otec.“ 

Jan 8, 1–11 
3
Tu k (Ježíši) učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed 

4
a řekli mu: „Mistře, 

tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. 
5
Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ 

6
Tou 

otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. 
7
Když na něj 

nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se   a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ 
8
A sehnul se 

opět a psal na zem. 
9
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám   a žena před ním. 

10
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ 

11
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě 

neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ 


