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27. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli 

této moruši: ´Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!´ poslechla by vás. Když někdo z vás má 
služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ´Hned pojď a sedni si ke stolu?´ 
Spíše mu přece řekne: ´Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. 

Potom můžeš jíst a pít i ty.´ Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, 
až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ´Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli 

povinni udělat.´“ (Lk 17, 5-10) (Lk 17, 5-10) 
 
Pomůcky, které doporučujeme: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli, tužky, hořičné 
semínko (lze je koupit v potravinách) 

Milé děti, Pán Ježíš v dnešním úryvku evangelia nejprve oslovuje apoštoly. 
Víte, kdo je to apoštol? (nechte odpovědět děti) Apoštol je učedník, který 
se u Pána Ježíše vyučil, a nyní přijímá jeho poslání. Je vyslán přinášet 
Pánovo milosrdenství všem lidem, kteří ještě Pána Ježíše neznají. Je tedy 
misionářem, a to je veliký úkol. Apoštolové nejprve přijali víru a 
následovali Pána Ježíše a nyní se chystají přinášet jeho poselství dál. Jenže 
oni se na to necítí. Mají strach, že když odejdou od Pána Ježíše, kterého 
poslouchali a viděli mnoho jeho zázraků, jejich víra zeslábne. Proto prosí 
slovy: „Dej nám více víry!“ A co jim Pán Ježíš na jejich prosbu odpovídá? 
(nechte odpovědět děti) Pán Ježíš je povzbuzuje tím, že jejich víru 
přirovnává k hořčičnému zrnku. Už jste někdy, milé děti, viděly, hořčičné 
zrnko? (nechte odpovědět děti) (ukažte dětem semínka) Vidíte. Je velmi 
maličké a přesto z takového malého zrnka může vyrůst velký keř. Jak je to 
možné? Je to díky tomu, že Bůh ho takto stvořil. Do malého zrnka dal 
všechnu sílu a dokonalost, takže stačí, aby zrnko zapadlo do půdy, kterou 
také Bůh stvořil, a aby pak na rašící rostlinku pak svítilo sluníčko a 
svlažoval ji déšť. A kdo stvořil slunce a vodu? (nechte odpovědět děti) 
Správně. Je to Bůh, který dává ze své moci všechno, co je pro malé zrnko 
potřeba k tomu, aby s něj vyrostla rostlina. A tak je to i s naší vírou a 
s vírou apoštolů. My se máme stejně, jako to dělali apoštolové, dát Bohu 
k dispozici. A jak? Tím, že budeme misionáři jako oni. Jak se to dělá, být 
misionářem? Máme ve svém životě napodobovat Boha. Tak budeme 
přinášet mnoho užitku. A kdyby nás někdy přepadl strach, že nezvládneme 
ve své školce, škole, doma nebo na hřišti svědčit o tom, že jsme křesťané, 
tak udělejme přesně to, co udělali apoštolové. Prosme Ježíše, aby nám dal 
více víry. Pak se budou dít zázraky, jako když z malého semínka vyroste 
velký keř.  Papež František nás také k tomu vyzývá, protože celý měsíc říjen 
prohlásil měsícem pro misie. Ještě se musíme zmínit o práci služebníka, 
kterou nám Pán Ježíš v evangeliu vysvětluje. Služebník se musel postarat 
o svého pána. To bylo běžné. Dělal svou práci jako samozřejmost. I my 
máme dělat své povinnosti samozřejmě, to znamená bez upozornění nebo 
dokonce domlouvání. Vždyť jsme misionáři. Takže napodobujeme Pána 
Ježíše. (rozdejte dětem pracovní list) 


