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25. neděle v mezidobí 
 
Když Pán Ježíš procházel Galilejí, chtěl být s učedníky sám. 
Říkal jim totiž o tom, že ho lidé zavřou, zabijí, ale že po třech dnech vstane  
z mrtvých. Učedníci tomu ale nerozuměli. Báli se ho však zeptat. Potom přišli do 
Kafarnaa. Když byli v domě, Pán Ježíš se učedníků zeptal: „O čem jste si cestou 
povídali?“  

Učedníci ale mlčeli a nic neříkali. Cestou totiž mluvili o tom, kdo z nich je největší  
a nejdůležitější. Pán Ježíš jim na to řekl: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední 
a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo 
přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mě přijímá; a kdo mě přijme, přijímá toho, 
který mě poslal, Pána Boha.“  

Pán Ježíš dnes v evangeliu říká moc zvláštní věc. Kdo chce být první, ať je ze všech 
poslední. Pán Ježíš nemluví o nějakém závodu, ale chování nás všech  
v běžném životě. Určitě bychom nechtěli mít takového kamaráda, který by se stále 
vytahoval a poroučel nám, co máme dělat. A co myslíš, líbí se takový člověk Pánu Bohu? 
Určitě ne. Proto Pán Ježíš říká: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední.“ Jak to 
máme asi dělat? Znamená to, že se máme na všech výletech tahat jen vzadu? To ne. 
Ta věta, kterou Pán Ježíš říká, má ještě jeden kousek, který nám napovídá, jak si to 
Pán Ježíš představuje. Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 

všech. Když se budeme snažit 
druhým ustupovat, nebýt vždy první, 
tak budeme u Pána Boha velicí.  

I ze života Pána 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. Prokazuje nám tu největší službu, protože nám otevírá cestu do nebe. 

(správná odpověď z minulého čísla – Otec Bůh) 
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Doplň správně větu, kterou Pán Ježíš říká, a pak vyber vždy ze dvojice obrázek, kde 
se tak děti chovají.  

Kdo chce být první, ať je ze všech ……………………………… a ………………………………… všech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


