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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C 
 

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu 

přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi 

připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme slyšeli, že 

se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Říkám 

vám podle pravdy: Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři 

léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do 

Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich 

nebyl očištěn, jenom Náman ze Sýrie.“ Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli hněvem. Zvedli se, 

vyhnali ho ven z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili dolů. 

On však prošel jejich středem a ubíral se dál. (Lk 4, 21-30) 

 

Pomůcky: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli a pastelky 

 
Děti, dnešní úryvek evangelia je pokračování události, kterou jsme slyšeli 
minulou neděli. O co šlo? Ježíš je ve městě svého mládí v Nazaretě, kde se 
mu před zraky svých sousedů a příbuzných dostalo té cti, že mohl 
v synagoze číst ze svitků. Děti, víte, co Ježíš tenkrát četl? Minulou neděli 
jsme slyšeli, že to bylo proroctví o Mesiáši. Kdo je to prorok? (nechte 
odpovědět děti) Prorok znamená v řečtině posel nebo oznamovatel. Ve 
starém zákoně, ze kterého Ježíš četl v Nazaretské synagoze, proroci měli 
za úkol oznamovat Boží vůli svému národu nebo i jednotlivým lidem. 
Hodně proroků to vůbec nemělo snadné. Necítili se na tak velký úkol 
vhodní a báli se, že jim lidé nebudou věřit a že jim ublíží. Lidé je nechtěli 
poslouchat. A dnes jsme slyšeli, že ani Ježíše nechtěli v Nazaretě 
poslouchat. Dokud četl ze svitku, tak to bylo dobré. Ale ve chvíli, kdy řekl: 
„Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli“, nastalo velké zle. Co 
Ježíši jeho bývalí sousedi a možná spolužáci udělali? (nechte odpovědět 
děti). Vyvedli ho z města a chtěli ho zabít. Jak to dopadlo? (nechte 
odpovědět děti). Nikdo neměl odvahu Ježíše ze srázu strčit a on prošel beze 
slova jejich středem a odešel z Nazareta pryč. Co ho v té chvíli asi 
zachránilo? Možná to byla přítomnost jeho maminky Marie, kterou přece 
ostatní také znali. Možná, že tím, že Ježíš se s nimi nehádal a byl pokorný, 
lidi nakonec „odzbrojilo“, takže se báli na něj vztáhnout ruku. Možná, že 
přece jen ve svém srdci pochybovali, že kdyby Ježíš byl opravdu Mesiáš, že 
by jeho smrt byla jejich vina. Nevíme. Ale naštěstí my víme, kdo je Ježíš. 
Je to Bůh a Syn člověka, který přišel, aby nám ukázal, jak moc nás Bůh 
miluje. A kdo je ten Bůh? Odpověď najdete, když zvládnete vybarvit podle 
návodu pracovní list. (rozdejte dětem pracovní list) 


