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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

29. neděle v mezidobí cyklus B 
 

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám 
splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé  

slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“  (Mk10,35-37) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 
Milé děti, Zebedeovi synové Jakub a Jan spolu s učedníkem Petrem byli 
při tom, když Ježíš vzkřísil Jairovu dcerušku. Byli při tom, když byl před 
nimi proměněn na hoře Tábor. A budou i při tom, až se Ježíš 
v Getsemanech bude modlit před svým zatčením. Z toho můžeme 
usuzovat, že právě tito tři učedníci byli Ježíši opravdu nejblíže. Možná 
právě proto uvažovali tak, jak jsme slyšeli v tomto evangelním úryvku. Co 
od Ježíše žádali? (nechte odpovědět děti) Žádali zvýšenou pozornost i 
v Božím království.  
Měli bychom se na ně asi trochu zlobit. Vždyť snažit se mít nějaké výhody, 
dnešní řečí by se to dalo nazvat: „mít ostré lokty“, není příliš pěkné. Ale 
abychom to dobře pochopili, možná by nám pomohlo, když bychom si 
uvědomili, že už je to potřetí, kdy jim Ježíš řekl, co ho čeká. Že bude trpět 
na kříži, bude všemi vysmíván, zemře jako zločinec, ale nakonec překoná 
svým zmrtvýchvstáním smrt a jeho království bude navěky. Když to 
učedníci slyšeli poprvé, snažil se Petr Ježíši takový konec rozmlouvat a byl 
od Ježíše přísně pokárán. Když to slyšeli podruhé, mlčeli, jelikož už si mezi 
sebou rozdělovali Boží království. A nyní si dokonce Jakub a Jan přímo 
říkají o lepší místa vedle Boží pravice a levice.  
A to nám může pomoci v pochopení, že učedníci nebyli žádní supermani, 
žádní dokonalí světci, ale měli úplně obyčejné vlastnosti a pokušení, 
s jakými zápasí skoro každý člověk. I my zápasíme o to být nejlepší, někdy 
jsme na sebe pyšní, někdy se „vytahujeme“ a někdy možná i trochu 
ubližujeme ostatním, když se dereme dopředu a jsme málo pozorní k těm, 
kteří jsou skromní a ohleduplní.   
Přesto nás Bůh miluje a říká nám: „Co chcete, abych pro vás udělal“? Bůh 
je vždy připraven nám poslat svého Ducha sv. (stejně, jako to udělal 
učedníkům), který nám pomůže pochopit, že láska k druhému je větší než 
sebeprosazování, že ochota k službě je Bohu velmi milá a že cesta do 
Božího království vede právě cestou lásky k druhým.  
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 

 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

29. neděle v mezidobí cyklus B 
 

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám 
splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé  

slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“  (Mk10,35-37) 
 
Pomůcka: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli a pastelky 

Milé děti, Zebedeovi synové Jakub a Jan spolu s učedníkem Petrem byli 
při tom, když Ježíš vzkřísil Jairovu dcerušku. Byli při tom, když byl před 
nimi proměněn na hoře Tábor. A budou i při tom, až se Ježíš 
v Getsemanech bude modlit před svým zatčením. Z toho můžeme 
usuzovat, že právě tito tři učedníci byli Ježíši opravdu nejblíže. Možná 
právě proto uvažovali tak, jak jsme slyšeli v tomto evangelním úryvku. Co 
od Ježíše žádali? (nechte odpovědět děti) Žádali zvýšenou pozornost i 
v Božím království.  
Měli bychom se na ně asi trochu zlobit. Vždyť snažit se mít nějaké výhody, 
dnešní řečí by se to dalo nazvat: „mít ostré lokty“, není příliš pěkné. Ale 
abychom to dobře pochopili, možná by nám pomohlo, když bychom si 
uvědomili, že už je to potřetí, kdy jim Ježíš řekl, co ho čeká. Že bude trpět 
na kříži, bude všemi vysmíván, zemře jako zločinec, ale nakonec překoná 
svým zmrtvýchvstáním smrt a jeho království bude navěky. Když to 
učedníci slyšeli poprvé, snažil se Petr Ježíši takový konec rozmlouvat a byl 
od Ježíše přísně pokárán. Když to slyšeli podruhé, mlčeli, jelikož už si mezi 
sebou rozdělovali Boží království. A nyní si dokonce Jakub a Jan přímo 
říkají o lepší místa vedle Boží pravice a levice.  
A to nám může pomoci v pochopení, že učedníci nebyli žádní supermani, 
žádní dokonalí světci, ale měli úplně obyčejné vlastnosti a pokušení, 
s jakými zápasí skoro každý člověk. I my zápasíme o to být nejlepší, někdy 
jsme na sebe pyšní, někdy se „vytahujeme“ a někdy možná i trochu 
ubližujeme ostatním, když se dereme dopředu a jsme málo pozorní k těm, 
kteří jsou skromní a ohleduplní.   
Přesto nás Bůh miluje a říká nám: „Co chcete, abych pro vás udělal“? Bůh 
je vždy připraven nám poslat svého Ducha sv. (stejně, jako to udělal 
učedníkům), který nám pomůže pochopit, že láska k druhému je větší než 
sebeprosazování, že ochota k službě je Bohu velmi milá a že cesta do 
Božího království vede právě cestou lásky k druhým. (rozdejte dětem 
pracovní list na vybarvení). 
 


