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32. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro 
nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme 
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. 
Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela  

i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech 
sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné 

dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, 
jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, 

to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem 
Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro 

něho.“ (Lk 20,27-38) 
Pomůcky: bílé papíry a pastelky 

Milé děti, minulý víkend jsme prožili dva svátky. Víte jaké? (nechte 
odpovědět děti) Byl to Svátek všech svatých a Památka zesnulých. Možná, 
že jste se svými rodiči byly také na hřbitově, abyste se tam pomodlily za 
vaše předky nebo přátele a zapálily svíčku. Dnešní evangelium, které 
jsme před chvílí slyšeli, také mluví o věčnosti. Na posmrtný život se 
Ježíše ptají saduceové. Kdo to jsou saduceové? To je skupina židů, kteří 
byli velmi bohatí. Saduceové nevěřili na vzkříšení mrtvých, ani na 
existenci duchů nebo andělů. Umíte si to představit? Že bychom nevěřili 
na to, že máme každý svého anděla? Že bychom nevěřili, že anděl Gabriel 
přišel Panně Marii zvěstovat, že se jí narodí Ježíš? To by bylo velmi 
smutné. A ještě smutnější by bylo, kdybychom nevěřili, že po smrti 
budeme mít věčný život v Boží přítomnosti a že tam jednou budeme  
i se svým tělem. Jenže Ježíš nám svou odpovědí dnes řekl, že Bůh je 
Bohem živých. Co to znamená? To znamená, že se nemusíme o své 
prababičky nebo pradědečky, které jste možná na hřbitovech se svými 
rodiči navštívili, bát. Oni, a doufáme, že jednou i my, jsou s Bohem v ráji. 
Jaké to tam asi bude? Myslíte, že tam vaši prababičku také budou bolet 
nohy, nebo že váš pradědeček bude špatně slyšet? U Boha už nebude 
žádná bolest, žádná nemoc nebo omezení. To by jinak nebyl ráj.  Jak je to 
možné? Je to tím, že Boží láska trvá navěky a ani smrt nad ní nemá moc. 
I když každý jednou zemře a jeho tělo bude uloženo na hřbitově, duše 
může být u Boha a Ježíš nám slíbil, že až přijde znovu na zem, tak 
dostaneme i vzkříšené tělo. To bude tělo oslavené, stejně jako to bylo při 
zmrtvýchvstání Ježíše. Vždyť i on měl tělo oslavené. A do té doby bude  
u Boha naše duše. Jak naše duše pozná v ráji tu svou prababičku nebo 
pradědečka? Možná, že nám pomůže náš anděl strážný. Jaké štěstí, že 
věříme, že máme anděly a že Bůh je Bohem živých. Nyní si namalujte, jak 
to podle vás vypadá v ráji. Nezapomeňte přimalovat svého anděla.  


