
25. neděle v mezidobí 

Mk 9, 30 - 37 

Motto: Kdo chce být první, ať je ze všech poslední. 

Zamyšlení: 

 

Pán Ježíš dnes v evangeliu říká moc zvláštní věc. O těch, kdo jsou první a poslední. Pamatuješ si, jak to bylo? 

Kdo chce být první… 

ať je ze všech poslední. 

O čem to Pán Ježíš mluví? O nějakém závodu? 

Ne. 

Máš pravdu. Pán Ježíš mluvil o tom, kdo se snaží být ze všech nejdůležitější, nejvýznamnější, kdo chce, aby 

bylo všechno podle něj a všichni se řídili podle něj. Chtěl bys mít takového kamaráda, který by se stále 

vytahoval a poroučel ti, co máš dělat? 

Ne. 

Já taky ne. A co myslíš, líbí se takový člověk Pánu Bohu? 

Ne. 

Máš pravdu. Proto Pán Ježíš říká: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.“ Jak to máme asi dělat? Máme 

se na všech výletech tahat jen vzadu? 

Ne.  

Správně. Ta věta, kterou Pán Ježíš říkal, má ještě jeden kousek, který nám napovídá, jak si to Pán Ježíš 

představuje, co máme dělat. Pamatuješ si ho? Kdo chce být první, ať je ze všech poslední …  

a služebníkem všech. 

Ano. I ze života Pán Ježíše můžeme vidět, jak to myslel. On, který opravdu JE ze všech největší a nejdůležitější, 

ostatním lidem pomáhal, dělil se s nimi a dokonce za nás zemřel na kříži. Co tedy můžeme dělat my, abychom 

splnili přání Pána Ježíše? 

Můžeme uvádět různé typické situace, děti budou hledat řešení – doporučujeme využít přiložené obrázky: 

Co můžu dělat, když - se rozdávají bonbóny, zákusky apod. 

   - se hádám s bráchou o hračku. 

   - maminka potřebuje pomoct v kuchyni. 

   - se hádáme, kdo se první zhoupne na houpačce. 

… (můžeme přidat různé aktuální domácí problémy) 

Když se o to budeme snažit, budeme u Pána Boha velicí. 

Závěr: Budeme se snažit druhým ustupovat, nebýt vždy první. 

 



 


