
13. neděle v mezidobí B 

Mk 5, 21 - 43 

Motto: Tvá víra Tě uzdravila. 

Zamyšlení: 

Kolik příběhů jsme dnes slyšeli? (Slyšeli jsme dnes jeden příběh nebo víc?) 

Příběh Jaira, který prosil Pána Ježíše, aby mu zachránil dceru, a příběh ženy, která se vyléčila, tím že se 

dotkla Ježíšova šatu. 

Byl Pán Ježíš lékař? Potřeboval nějaké věci na léčení – přístroje, léky? 

Nepotřeboval. Pán Ježíš uzdravuje jinak. 

Proč přišel Jairos (představený ze synagogy) za Pánem Ježíšem? 

Prosil Pána Ježíše, aby šel k němu domu a uzdravil jeho dceru. Věřil, že Pán Ježíš ji může uzdravit.  

(„Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“) 

Co udělal Pán Ježíš? 

Šel s ním. 

Byli tam sami?  / Kolik tam bylo lidí? 

Dav. Hodně. 

Kdo byl mezi těmi lidmi? 

Nemocná žena, která si přála se uzdravit. Věřila že, „jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu 

uzdravena“. 

Co se stalo? Měl Pán Ježíš „léčivé“ šaty“? 

Když se žena dotkla Ježíšova šatu, ucítila, že je zdravá. Pán Ježíš poznal, co se stalo, a  řekl jí: „Tvá víra 

Tě uzdravila“ – to, že jsi věřila, že Tě mohu uzdravit. 

Co se mezitím dozvěděl Jairos? 

Že jeho dcera zemřela. Pán Ježíš mu však řekl: „Neboj se, jen věř“. 

Co se stalo v Jairově domě? 

Všichni byli smutní, že dcera zemřela. Když jim Pán Ježíš řekl, že nezemřela, jen spí, tak se mu 

posmívali. On však šel do pokoje, kde ležela, a probudil ji k životu.  

Co mají oba příběhy společného? 

V obou příbězích byla potřeba k uzdravení víra v Pána Ježíše – nemocná žena a otec nemocné dívky.  



Může nás víra v Pána Ježíše uzdravit i dnes? 

I dnes jsou lidé, které nedokázali vyléčit lékaři, ale uzdravili se díky své víře a modlitbě svých blízkých. 

Závěr:  

Ježíš nás může uzdravovat, dělat zázraky, ale nejdůležitější je, že my musíme věřit, že to všechno pro 

nás může udělat. 

 


