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0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída 
 

13. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky 
mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ (Lk 9, 57-58) 

 
Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán -  Katecheze na neděli, bílé papíry a pastelky 

 
Milé děti, v dnešním úryvku evangelia se mluví o zvířatech. Poslouchali 
jste dobře? Víte o jakých? (nechte odpovědět děti) Ano. Byla tam řeč o 
liškách a o ptácích. Ježíš v evangeliu mluví o tom, že každé z těchto 
zvířátek má své doupě nebo své hnízdo. A vy asi víte, kam patří liška, jestli 
do doupěte nebo do hnízda, že? (nechte odpovědět děti) Je to místo, kam 
si lištička zaleze a cítí se tam v bezpečí a může v klidu odpočívat. Stejně 
jako ptáček, který se stulí do hnízda a je tam ukryt celou noc. Ale, proč nám 
to vlastně Ježíš říká? 
Za Ježíšem totiž chtěl někdo jít a ptal se, kde má svoje místo bezpečí, kde 
má místo, kde si může odpočinout, kde je jeho domov. A víte, co na to Ježíš 
odpověděl? (nechte odpovědět děti) Řekl, že on nemá, kam by hlavu 
položil.  
To znamená, že Ježíš nemá domov? Ježíš má svůj domov, ale jinak než si 
ho představujeme. Pojďme si to vysvětlit. Ježíš nemá jedno místo, kde by 
stejně jako my lidé byl doma. Kde by byl stůl, židle, kuchyň, postel, atd. 
Kdysi takové místo měl. To bylo v době, kdy žil se svojí maminkou Marií a 
se svým pěstounem Josefem v Nazaretě a kde nikdo v okolí asi nevěděl, že 
Ježíš je Boží Syn. Jenže v době, kdy Ježíš prochází tehdejší Palestinou, tak 
nemá jedno centrální místo, odkud pokaždé ráno vychází a kam se večer 
vrací. On šel tam, kde jeho Slovo, jeho uzdravení, odpuštění a povzbuzení 
lidé nejvíce potřebovali. A to je velmi důležité a platí to i dnes. Proč? 
Protože Ježíš i dnes je všude s námi, v našem kostele, u nás doma, v naší 
modlitbě, v lásce, o kterou se snažíme my lidé mezi sebou. Kdyby Ježíš byl 
jen v Palestině, dnes ve Svaté zemi, jak by mohl být v našem kostele nebo 
v naší rodině? A přesto tam je. Můžeme slyšet jeho slova, když se čte Písmo 
Svaté a můžeme ve svém srdci cítit jeho lásku, když i my se o lásku 
snažíme. A můžeme ho přijmout i ve svátostech.  
Mám tady pro vás pracovní list (ukažte ho dětem), na kterém vidíte kluka, 
který je ještě v posteli, i když za ním zvoní zvon a zve ho do kostela. 
Maminka se na něj asi zlobí, protože nejen, že ještě nevstal, ale má kolem 
sebe velký nepořádek. Umíte to napravit? Zkuste nyní na prázdný papír 
namalovat uklizený pokojíček a svátečně oblečeného chlapce, který jde za 
Ježíšem do kostela. Můžete i namalovat k němu usmívající se maminku.  
 (rozdejte dětem pracovní list a prázdný papír) 


