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31. 01. 2016 – 4. neděle v mezidobí – cyklus C 

Čtení 

Jer 1,4-5.17-19 – Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 – 1 Kor 12,31-13,13 – Lk 4,21-30 

Text evangelia pro děti 

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, 
divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, 
uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: 
„Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo 
v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé 
zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo 
v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, 
všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo 
vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. 

Slova k vysvětlení 

synagoga: místo, kde se Židé scházejí na bohoslužbu 

Výklad textu a východiska pro práci s dětmi 

Komentář k evangeliu: Dnešní evangelium přímo navazuje na evangelium minulé neděle. Ježíš je v synagoze 
ve městě, kde vyrůstal, kde čte slova proroka Izajáše o Božím příslibu spásy a vztahuje je na sebe. V obou dvou 
úryvcích můžeme pozorovat postoj lidí přítomných v synagoze. Upřeně mu naslouchají a vzápětí se jeho 
slovům diví. Na jeho následující slova o působení proroků mimo izraelský národ vzplanou hněvem, až tak 
velkým, že ho chtějí zahubit. Proč je tato slova tak rozzuřila? Můžeme se domnívat, že proto, že poukazoval na 
zázraky jinde a v Nazaretě – „domácím městě“ – žádné nevykonal. Bůh se nenechává svazovat lidskými 
představami a hranicemi. Tato lidská nemohoucnost uzavřít Boha do „škatulek“ nás může vést až k hněvu 
a zuřivosti. Boží svrchovanost a lásku ke všem lidem však nelze ohrozit – Ježíš bezpečně prochází středem 
zástupu a ubírá se dál. 

Poselství textu o spáse: Dnešní evangelní úryvek znovu opakuje Ježíšovo odhalení, že on je tím, kdo lidem 
přináší Boží spásu. Spásu, kterou chce Bůh darovat všem lidem (ujištění o neustálé Boží ochraně zaznívá 
v prvním čtení z proroka Jeremiáše). Hněv zástupu, útok na Ježíše a Ježíšova suverenita, když prochází jejich 
středem, prozrazují, že Boží záměr nelze spoutat lidskými představami, o tom, co Bůh měl či neměl dělat 
a kdy. Dnešní evangelium nás vyzývá (1) k důvěře v Boží sliby a zároveň (2) k opuštění vlastních představ 
o tom, kdy a jak by je měl vyplnit. 

Souvislost s liturgií: Boží svrchovanost je vyjádřena zejména ve chvalozpěvu Sláva na výsostech Bohu trojím 
opakováním Ty jediný: „Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se 
svatým Duchem ve slávě Boha Otce.“ 

Plnější smysl – aktualizace poselství pro náš život: Boží slovo – zvlášť evangelium – je radostnou zvěstí 
o spáse. Ta v nás však automaticky nemusí vyvolávat pocit radosti. Slyšet evangelium nemusí být vždy 
pohodlné, protože často překračuje naše vlastní zažité představy o Bohu a jeho díle, vyzývá nás k obrácení, ke 
změně smýšlení. V dnešním evangeliu je zdůrazněna Boží svrchovanost. Bůh své sliby vždy plní, ale způsobem 
jakým chce a kde chce. Tento text můžeme uchopit jako výzvu k přehodnocení vlastních představ o Božím 
jednání v našem životě a k prosbě o dar moudrosti a rozlišování. Potřebujeme Boží pomoc, abychom byli 
schopni vidět Boží jednání v našem životě a poznali, že Bůh své sliby plní. Povzbuzením nám mohou být slova 
dnešního žalmu (k přečtení např. zde: http://m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_00.htm).  

Zamyšlení pro práci s dětmi 

3 – 6 let (čteme jen modře označený text) 
Co je to synagoga? Kdo tam chodil a proč? Židé v synagoze naslouchali Bohu a přemýšleli o jeho slovech. Dnes 
slyšeli, že Bůh splnil to, co je napsáno v Písmu svatém. Písmo je vzácná kniha, skrze niž k nám mluví Bůh. 
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6 – 9 let 
Minulou neděli jsme mluvili o Božím slibu a očekáváních, které můžeme od Boha mít. Dnešní evangelium nám 
připomíná, že Bůh nám slibuje spásu, záchranu, radost apod. a my je skutečně od Boha očekávat můžeme a máme. 
Je ale třeba, abychom pamatovali na to, že Bůh je tím, kdo určuje způsob, místo a čas, … svých darů. Někdy 
můžeme cítit smutek nebo hněv, že Bůh nejedná podle našich představ. Stejně jako Židé, které rozhněvala Ježíšova 
slova o tom, že Bůh se stará také o jiné lidi, než o ně, a že mu nemohou určovat, kdy má koho uzdravit či udělat 
zázrak. Dnešní neděli můžeme prosit za to, abychom dokázali v Boží lásku a péči důvěřovat, i když se třeba 
projevuje jiným způsobem, než bychom si představovali. 

9 – 14 let 

Židé na základě slov věřili, že jsou Božím vyvoleným národem, Bůh jim slíbil pomoc, ochranu a požehnání. 
Vyvedl je z egyptského otroctví, posílal jim proroky, staral se o ně, svůj slib jim neustále připomínal (dnes 
znovu zazněl v prvním čtení z proroka Jeremiáše) apod. Ježíš Židy přítomné v synagoze velice překvapil, 
nejprve mluvil o tom, že Bohem slíbeným Mesiášem je on sám, on, kterého viděli vyrůstat jako syna tesaře, 
a pak jim připomněl, že Bůh se stará také o lidi, kteří do židovského národa nepatří (vdova ze Sarepty 
v Sidónsku, Náman ze Sýrie). Místo radosti nad Boží velkorysostí se jich zmocnil vztek, až takový, že chtěli 
Ježíše zabít. Co mohlo takový vztek vyvolat? Jejich představy o tom, co a jak by měl Bůh dělat (jak by měl 
vypadat Mesiáš, komu by měl pomoct, …). I my můžeme mít o svém životě zcela jasnou představu, jak by nám 
v něm měl Bůh pomáhat, jak jednat. A můžeme cítit smutek nebo vztek nad tím, když se to neplní. Dnešní 
neděle pro nás může být výzvou odevzdat Bohu tyto své představy a věřit, že své sliby plní, i když ne tak, jak 
bychom si třeba představovali. 

Aktivita 

3 – 6 let 

Pomůcky: papíry pro každé dítě, pastelky; Hosana modrá 

V zamyšlení jsme mluvili o Písmu svatém – Božím slově. Židé mu naslouchali v synagoze, my, křesťané, mu 
nasloucháme při mši svaté. Víte, v které částmi mše nejvíce? Odkud se z Písma svatého čte? Mimo mši svatou 
si Boží slovo čteme nejčastěji z Bible. (Můžeme dětem ukázat lekcionář, Bibli.) Vyzveme děti, aby nakreslily 
Bibli, ambon, … Na závěr můžeme několikrát zazpívat kánon Otevřme Písmo a poslouchejme (č. 176). 

6 – 9 let 
Pomůcky: papíry (linkované) pro každé dítě, propisky, pastelky, fixy; svíce, zápalky; Hosana zelená 

Nabídneme dětem, že dnes mohou Bohu napsat dopis. Svěřit mu v něm své díky a prosby, za sebe a za druhé 
lidi. Dopis mohou vyzdobit. Pokud je to v konkrétní skupině vhodné, můžeme začít společnou modlitbou. 
Rozsvítíme svíčku, zazpíváme písně, … Své dopisy mohou děti přinést v obětním průvodu. Opět podle 
vhodnosti je můžeme spálit, nebo dětem zpět rozdat. Příklady písní: Můj Bůh je můj štít (č. 143), Otče náš 
nebeský (č. 169), Dej milost svou (č. 39) apod. 

9 – 14 let 
Pomůcky: text žalmu (ke stažení např. zde: http://www.liturgie.cz/lekcionar/); papíry pro každé dítě, propisky; 
svíce, sirky; Hosana modrá 

Nabídneme dětem, že dnes mohou Bohu napsat dopis. Svěřit mu v něm své díky a prosby, za sebe a za druhé 
lidi. Na úvod jim ke krátkému osobnímu rozjímání nabídneme text dnešního žalmu. (Můžeme zvolit i variantu, 
že text žalmu bude v horní části papíru, a děti mohou svůj text psát pod něj.) Své dopisy Bohu mohou děti 
přinést v obětním průvodu, podle vhodnosti je po té můžeme spálit, nebo dětem zpět rozdat. Na závěr psaní 
můžeme zazpívat píseň Pojď ke mně blíž (č. 196) nebo Jsem všechno, co nemáš (č. 90). 

Obrázek 

Ježíš v synagoze 
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