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SLOVNÍ KATECHEZE 
 
 

16. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se 
jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s 

obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat 
samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a 

znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 
nevezme.“ (Lk 10, 38-42) 

 

Milé děti, už jste někdy zažily, že by někdo na někoho žaloval? Dnešní 
úryvek evangelia od Lukáše, nám o jednom žalování totiž vypráví. Stalo se 
to v domě, kde byl Ježíš na návštěvě. V tom domě byly dvě sestry. 
Vzpomene si někdo, jak se jmenovaly? (nechte odpovědět děti) Správně. 
Jedna (pravděpodobně ta starší) se jmenovala Marta a její mladší sestra 
Marie. Určitě měly obě velkou radost, když k nim Ježíš přišel na návštěvu. 
A děti, co dělá hostitel (to je ten, který návštěvu ve svém domě nebo bytě 
přijímá), když k němu někdo přijde? A zvláště, když je to někdo velmi 
vážený? (nechte odpovědět děti) Určitě chce, aby se návštěva u něho cítila 
co nejlépe. Aby ji nic nechybělo, měla pohodlí, dobré občerstvení a 
příjemnou zábavu. A co děláte děti vy, když k vám domů přijde nějaká 
návštěva? Když k vám přijdou vaši kamarádi? (nechte odpovědět děti) 
Určitě se o ně také dobře postaráte. A kdo se v našem případě o Ježíše 
staral? (nechte odpovědět děti) Byla to Marta, která je obsluhovala. A co 
dělala Marie? (nechte odpovědět děti) Marie se posadila k nohám Pána 
Ježíše a poslouchala, co říká. Bylo to správné děti? (nechte odpovědět děti) 
Na první pohled by se mohlo zdát, že je to špatné. Měla přece pomoci své 
sestře Martě. Jenže ona věděla, koho poslouchá. Ona v Ježíši  poznala 
Mesiáše, a proto seděla u jeho nohou a poslouchala jeho slova, protože 
věděla, že je to Slovo samotného Boha. My přece také v kostele pozorně 
posloucháme, když se čte Boží slovo, že? Kdyby ji Ježíš požádal, aby mu 
něco podala, určitě by to udělala. Vždyť by sloužila samotnému Bohu. Ale 
Ježíš chtěl, aby mu naslouchala. A co její sestra Marta? Co dělala ona? 
(nechte odpovědět děti)  Ona Ježíše obsluhovala, protože bylo správné 
obsloužit hosta. Pro ni, v té chvíli byl Ježíš „jen“  host v jejím domě. Kdyby 
pro ni byl Mesiášem, jistě by mu nešla žalovat na svou sestru, ale pokorně 
by také poslouchala jeho slova. A co udělal Ježíš, když ho Marta žádala, 
aby pokáral její sestru, že nic nedělá? Vynadal jí? (nechte odpovědět děti) 
Ježíš ji jen řekl, aby si nedělala zbytečné starosti (možná s obsluhováním 
hostů), ale dávala spíše pozor, aby ji pro samé starosti neuteklo setkání 
s Bohem. A co my děti? Jsme také vždy pozorní, když posloucháme Boží 
slovo? Jestliže ano, jsme jako Marie. A tu Pán Ježíš pochválil, že si vybrala 
lepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Tak ať ani nám nikdo nevezme lásku 
k našemu Bohu.  



MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI 
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 

16. neděle v mezidobí Cyklus C 
Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se 

jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s 
obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat 

samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a 
znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo 

nevezme.“ (Lk 10, 38-42) 
 

Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli 

Milé děti, už jste někdy zažily, že by někdo na někoho žaloval? Dnešní 
úryvek evangelia od Lukáše, nám o jednom žalování totiž vypráví. Stalo se 
to v domě, kde byl Ježíš na návštěvě. V tom domě byly dvě sestry. 
Vzpomene si někdo, jak se jmenovaly? (nechte odpovědět děti) Správně. 
Jedna (pravděpodobně ta starší) se jmenovala Marta a její mladší sestra 
Marie. Určitě měly obě velkou radost, když k nim Ježíš přišel na návštěvu. 
A děti, co dělá hostitel (to je ten, který návštěvu ve svém domě nebo bytě 
přijímá), když k němu někdo přijde? A zvláště, když je to někdo velmi 
vážený? (nechte odpovědět děti) Určitě chce, aby se návštěva u něho cítila 
co nejlépe. Aby ji nic nechybělo, měla pohodlí, dobré občerstvení a 
příjemnou zábavu. A co děláte děti vy, když k vám domů přijde nějaká 
návštěva? Když k vám přijdou vaši kamarádi? (nechte odpovědět děti) 
Určitě se o ně také dobře postaráte. A kdo se v našem případě o Ježíše 
staral? (nechte odpovědět děti) Byla to Marta, která je obsluhovala. A co 
dělala Marie? (nechte odpovědět děti) Marie se posadila k nohám Pána 
Ježíše a poslouchala, co říká. Bylo to správné děti? (nechte odpovědět děti) 
Na první pohled by se mohlo zdát, že je to špatné. Měla přece pomoci své 
sestře Martě. Jenže ona věděla, koho poslouchá. Ona v Ježíši  poznala 
Mesiáše, a proto seděla u jeho nohou a poslouchala jeho slova, protože 
věděla, že je to Slovo samotného Boha. My přece také v kostele pozorně 
posloucháme, když se čte Boží slovo, že? Kdyby ji Ježíš požádal, aby mu 
něco podala, určitě by to udělala. Vždyť by sloužila samotnému Bohu. Ale 
Ježíš chtěl, aby mu naslouchala. A co její sestra Marta? Co dělala ona? 
(nechte odpovědět děti)  Ona Ježíše obsluhovala, protože bylo správné 
obsloužit hosta. Pro ni, v té chvíli byl Ježíš „jen“  host v jejím domě. Kdyby 
pro ni byl Mesiášem, jistě by mu nešla žalovat na svou sestru, ale pokorně 
by také poslouchala jeho slova. A co udělal Ježíš, když ho Marta žádala, 
aby pokáral její sestru, že nic nedělá? Vynadal jí? (nechte odpovědět děti) 
Ježíš ji jen řekl, aby si nedělala zbytečné starosti (možná s obsluhováním 
hostů), ale dávala spíše pozor, aby ji pro samé starosti neuteklo setkání 
s Bohem. A co my děti? Jsme také vždy pozorní, když posloucháme Boží 
slovo? Jestliže ano, jsme jako Marie. A tu Pán Ježíš pochválil, že si vybrala 
lepší úděl a ten ji nikdo nevezme. Tak ať ani nám nikdo nevezme lásku 
k našemu Bohu. (rozdejte dětem pracovní list) 


