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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) 

 
Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia je trochu zvláštní. Když se totiž nad 
ním nezamyslíme, můžeme snadno dojít k názoru, že Marta, která Ježíše 
a ostatní obsluhovala, dostala vynadáno, že dělá něco špatně, když se snaží, 
aby se hostům v jejich domě dostalo dobrého pohoštění. A my jsme přece 
také zvyklí, že když k nám někdo přijde na návštěvu, tak ho obsluhujeme, 
aby se u nás cítil co nejlépe, ne? Ale abychom si to mohli dobře vysvětlit, 
tak se nejprve pusťme do několika podrobností. Tak za prvé: Ježíš přišel 
do domu Marty a Marie. Jsou to sestry Lazara, o kterém se v tomto úryvku 
evangelia nemluví. Možná nebyl doma, možná, že pro vysvětlení 
evangelisty Lukáše, který nám tuto příhodu zapsal, není Lazar v té chvíli 
důležitý. Co naopak důležité je, je to, že Ježíš se posadil v domě Marty a 
Marie a začal hovořit. To nebylo v té době vůbec obvyklé, že by mohly ženy 
přijímat hosty a ještě jim naslouchat. Ženy byly ty, které se staraly o 
domácnost a k naslouchání mužským řečem nebyly většinou připuštěny. 
Zkrátka se to nehodilo. Ale Ježíšovi jde o každého člověka a o Božím 
království mluví jak k mužům, tak k ženám a dokonce děti dává dospělým 
za příklad. A za druhé si je potřeba uvědomit, že židé a Matra a Marie k nim 
bezesporu patřily, museli dodržovat 613 příkazů a zákazů. A jedním z nich 
bylo také to, že návštěva se musí pohostit. Takže Marta dělala to, co bylo 
v té době obvyklé a dalo by se říci i zákonné. Ale co Marie? Jak to, že ona 
si klidně sedla a naslouchala Ježíši? Pro ni byl totiž Ježíš Mesiáš a ona 
věděla, že je potřeba naslouchat jeho slovu, protože On je Božím Slovem. 
Takový postoj mohla mít i Marta, kdyby se  z lásky obětovala druhým svou 
pohostinností. Ale pro ni, to nebyla oběť. Obsluhovala pouze z poslušnosti 
a ne z lásky. Jak se to projevilo? Tím, že si na Marii Ježíši stěžuje a 
dožaduje se, aby jí před ostatními dal Ježíš za pravdu. Jak na to Ježíš 
reagoval? (nechte odpovědět děti) Nepokáral Marii, ale také nepokáral 
Martu. Jen jí řekl, že si dělá starosti a znepokojuje se pro mnoho věcí. A 
říká: „Ano, jen jedno je třeba“. Co tím chtěl Ježíš říci? Co je třeba? Je třeba 
vidět v Ježíši Boha, který přišel k člověku, aby ho zachránil. Vidíme ho tak 
i my? Neděláme si spíš starosti, jak vidí naše okolí nás? Prázdniny jsou 
často příležitostí zamyslet se sám nad sebou a také mluvit s ostatními a 
druhým naslouchat. Jak to uděláme? Jako Marta nebo jako Marie?  
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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. 

 

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: lístek na tento týden 

Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia je trochu zvláštní. Když se totiž nad 
ním nezamyslíme, můžeme snadno dojít k názoru, že Marta, která Ježíše 
a ostatní obsluhovala, dostala vynadáno, že dělá něco špatně, když se snaží, 
aby se hostům v jejich domě dostalo dobrého pohoštění. A my jsme přece 
také zvyklí, že když k nám někdo přijde na návštěvu, tak ho obsluhujeme, 
aby se u nás cítil co nejlépe, ne? Ale abychom si to mohli dobře vysvětlit, 
tak se nejprve pusťme do několika podrobností. Tak za prvé: Ježíš přišel 
do domu Marty a Marie. Jsou to sestry Lazara, o kterém se v tomto úryvku 
evangelia nemluví. Možná nebyl doma, možná, že pro vysvětlení 
evangelisty Lukáše, který nám tuto příhodu zapsal, není Lazar v té chvíli 
důležitý. Co naopak důležité je, je to, že Ježíš se posadil v domě Marty a 
Marie a začal hovořit. To nebylo v té době vůbec obvyklé, že by mohly ženy 
přijímat hosty a ještě jim naslouchat. Ženy byly ty, které se staraly o 
domácnost a k naslouchání mužským řečem nebyly většinou připuštěny. 
Zkrátka se to nehodilo. Ale Ježíšovi jde o každého člověka a o Božím 
království mluví jak k mužům, tak k ženám a dokonce děti dává dospělým 
za příklad. A za druhé si je potřeba uvědomit, že židé a Matra a Marie k nim 
bezesporu patřily, museli dodržovat 613 příkazů a zákazů. A jedním z nich 
bylo také to, že návštěva se musí pohostit. Takže Marta dělala to, co bylo 
v té době obvyklé a dalo by se říci i zákonné. Ale co Marie? Jak to, že ona 
si klidně sedla a naslouchala Ježíši? Pro ni byl totiž Ježíš Mesiáš a ona 
věděla, že je potřeba naslouchat jeho slovu, protože On je Božím Slovem. 
Takový postoj mohla mít i Marta, kdyby se  z lásky obětovala druhým svou 
pohostinností. Ale pro ni, to nebyla oběť. Obsluhovala pouze z poslušnosti 
a ne z lásky. Jak se to projevilo? Tím, že si na Marii Ježíši stěžuje a 
dožaduje se, aby jí před ostatními dal Ježíš za pravdu. Jak na to Ježíš 
reagoval? (nechte odpovědět děti) Nepokáral Marii, ale také nepokáral 
Martu. Jen jí řekl, že si dělá starosti a znepokojuje se pro mnoho věcí. A 
říká: „Ano, jen jedno je třeba“. Co tím chtěl Ježíš říci? Co je třeba? Je třeba 
vidět v Ježíši Boha, který přišel k člověku, aby ho zachránil. Vidíme ho tak 
i my? Neděláme si spíš starosti, jak vidí naše okolí nás? Prázdniny jsou 
často příležitostí zamyslet se sám nad sebou a také mluvit s ostatními a 
druhým naslouchat. Jak to uděláme? Jako Marta nebo jako Marie? Zkuste 
si na tento lístek (rozdejte dětem) napsat, komu byste tento týden chtěli 
naslouchat.  


