
      www.libesice.com,   www.spolcs.cz 
  

 
 
Liběšický                                                                                               

Poutníček pro děti 
roč.10, č.34          20.8. 2017                                                          
 
 

20. neděle v mezidobí 
 
Za Pánem Ježíšem chodilo mnoho lidí, aby ho viděli a slyšeli. Jednou za ním přišla také 
žena, která nepatřila do židovského národa, ale do kananejského. S Kananejci se Židé 
nestýkali.  

 
Tato žena však přišla za Pánem Ježíšem a volala: „Smiluj 
se nade mnou, Pane Ježíši! Moje dcera je velmi nemocná. 
Prosím tě, uzdrav ji!“ Pán Ježíš jí ale neodpověděl ani 
slovo. Když stále volala, učedníkům se to nelíbilo a prosili 
Pána Ježíše: „Pošli tu ženu pryč. Pořád na nás křičí.“ Pán 
Ježíš učedníkům řekl: „Mým úkolem je starat se o lidi ze 
židovského národa, kteří mě potřebují. Ne o ostatní.“  
 
Ta žena ale přišla až k němu a stále ho prosila: „Pane 
Ježíši, prosím tě, pomoz mi!“ On jí však odpověděl stejně 
jako předtím učedníkům: „Musím se starat především  

o židovské ztracené ovečky.“ Žena mu namítla: „Ale vždyť i ostatní lidé tě potřebují.“ 
Pán Ježíš jí na to řekl: „Vidím, že tvoje víra v Boha je opravdu veliká. Staň se proto, 
jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá. 
 

Bylo trochu zvláštní, že Pán Ježíš nevyslyšel kananejskou ženu hned. Ale představ si, 
že by nějaký kluk nebo holčička dostal novou hračku hned, kdykoliv si vzpomene. Jak 
by to dopadlo? Za chvíli by měl hraček tolik, že by si s nimi ani nehrál nebo by se 
hračky rozbily. Stejné to je se ženou z evangelia. Musela překonat vztek, že ji Pán 
Ježíš nevyslyšel hned. Také musela být ve svých prosbách vytrvalá a nevzdat se.  
A hlavně musela věřit, že jí Pán Ježíš může pomoci. Přesně to chce Pán Ježíš i po nás - 
překonat vztek, být v modlitbě vytrvalí a hlavně mu věřit, že nás má rád a že nám 
může pomoci. 

Proč Pán Ježíš nevyslyšel kananejskou ženu hned? 
 
 
(správná odpověď z minulého čísla – Zdrávas Maria, Pod ochranu Tvou …) 
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Příběh z dnešního evangelia je nakreslen na následujících čtyřech obrázcích. Jen 
jsou nějak zpřeházené. Dokážeš je správně seřadit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


