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30. neděle v mezidobí cyklus B 

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův 
syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se 
nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade 

mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, 
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro 

tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned 
začal vidět a šel tou cestou za ním. (Mk 10, 46-52) 

 
Pomůcky: pracovní list z Kanán Katecheze na neděli 

 
Milé děti, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o člověku, který byl 
slepý. Vzpomene si někdo z vás, jak se jmenoval? (nechte odpovědět děti) 
Jmenoval se Bartimaios. To je neobvyklé jméno a také je neobvyklé, že ho 
Marek – autor evangelia zapsal. Je to totiž v Markově evangeliu jediný 
zázračně uzdravený člověk, který má jméno. A Bartimaios je také jediný, 
který vyslovuje Ježíšovo jméno. Bartimaios volá: „Synu Davidův, Ježíši, 
smiluj se nade mnou!“ Jméno Ježíš znamená „JHVH zachraňuje“. Je to 
jméno Boha mezi lidmi. A Bartimaios to věděl, protože i když mu to ostatní 
zakazovali a nutili ho, aby mlčel, on křičel ještě více. Bartimaios věděl, že 
mu může Ježíš pomoci a uzdravit jeho slepotu. Co se stalo potom? (nechte 
odpovědět děti) Ježíš řekl lidem kolem sebe, aby slepce zavolali. A 
najednou se lidé kolem něj změnili. Už mu nebránili na Ježíše volat, ale 
naopak Bartimaiovi řekli, aby vstal, šel k Ježíši a dokonce, aby byl dobré 
mysli. To znamená, aby měl odvahu. Jakoby ti lidé kolem Ježíše, jeho 
učedníci a další přihlížející také dostali odvahu a čekali na zázrak 
uzdravení. Vytrvalost křičícího slepce a láska Ježíše změnily celou situaci. 
Kdo z vás si děti vzpomene, co udělal Bartimaios než k Ježíši přišel? 
(nechte odpovědět děti) Odhodil svůj plášť. Plášť žebráka byl velmi 
důležitý. Zahříval jej během zimy, byl to jeho oděv i matrace, na které 
spával. Ale nyní s odvahou tento plášť Bartimaios odhazuje, aby mu 
nepřekážel. Snaží se dostat k Ježíši co nejdříve. Jak to dopadlo děti? 
Uzdravil ho Ježíš? (nechte odpovědět děti) Ano uzdravil ho, protože měl 
velkou víru a věřil, že Ježíš je Syn Boží, který ho může zachránit. Úryvek 
evangelia dnes končí tím, že Bartimaios se vydal na cestu s Ježíšem. A co 
my? I my se nebojme volat a prosit Ježíše, aby nám pomáhal. A kdyby nás 
někdo zrazoval z naší cesty, vzpomeňme si na uzdraveného slepce, který se 
také nedal odradit. Možná že naše vytrvalost bude důvodem odvahy nejen 
naší, ale i druhých. Najdete cestu k Ježíši? (rozdejte dětem pracovní list) 


