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29. neděle v mezidobí 
 
Pán Ježíš vypravoval učedníků tento příběh: „Žil kdysi soudce, který se nebál Boha a 
z lidí si nic nedělal. V tom městě žila vdova, která k němu ustavičně chodila  
a žádala ho: „Prosím tě, ochraň mě před člověkem, který mě chce zničit.“ Ale on se 
k tomu dlouho neměl, až jednoho dne si řekl: „Bude opravdu mnohem jednodušší této 
ženě vyhovět a pak žít v klidu.“ Jestliže tedy člověk, který nemá rád své bližní, přece 

jen dokáže pomoci těm, kdo o to žádají, pak Bůh 
zajisté učiní pro vás víc, když ho požádáte  
o pomoc, protože on vás miluje.“ 
 
Určitě jste mnohokrát stavěli komín nebo zeď 
z dřevěných kostek nebo celý domeček z nějaké 
stavebnice. Z malých částí se dá postavit něco 
velikého. Těch kostiček musíme mít ale dost, 
protože každá je důležitá a má svoje místo.  
A s našimi modlitbami je to dost podobné. Každá 
naše modlitba, i ta nejkratší není nikdy zbytečná. 
Každou Bůh proměňuje v “kostičku”, ze které 
staví zábrany proti zlu, proti Božímu nepříteli, 
který je i naším nepřítelem a který je silnější než 
my. Svými modlitbami dáváme Pánu Bohu 
materiál, ze kterého on postaví silnou zeď.  

 
Co chtěl Pán Ježíš dnešním příběhem učedníky naučit? Aby byli 
v modlitbě vytrvalí a nepřestávali ani tehdy, když nedostanou 
hned to, o co prosí. Máme být tedy jako ta vdova, která pořád 
a pořád chodila za soudcem.  My máme Pána Boha prosit a prosit 
a prosit. Pán Bůh nás má rád. Pokud to tedy nebude k naší škodě, 
určitě nás vyslyší. 
 
 
(správná odpověď z minulého čísla – Budeme Pánu Bohu 
děkovat.)  
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Hanka si navlékala s maminkou z korálků svůj růženec. 
Buď také vytrvalý jako ona a pomoz jí „navléknout“ stejný počet korálků do třech 
chybějících dílků (spočítej, kolik korálků je v jednom díle růžence). Doprostřed  
pak nakresli 
 

 

 


