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28. neděle v mezidobí 

Jednou Pán Ježíš procházel zemí a potkal deset mužů, kteří trpěli velmi ošklivou 
nemocí, malomocenstvím. To byla taková nemoc, na kterou tehdy lidé neznali žádné 
léky, a proto malomocní obvykle brzo umřeli. Tito mužové však věděli, že Pán Ježíš má 
moc je uzdravit, a proto na něj volali: „Smiluj se nad námi a uzdrav nás!“ 

Pán Ježíš je všechny uzdravil a oni radostně odcházeli. Jen jeden z nich, cizinec, se 
vrátil, padl Pánu Ježíši k nohám a děkoval mu. Chválil Boha za tento zázrak  
a měl velikou radost, že se uzdravil z tak těžké nemoci. Ale Pán Ježíš řekl: „Vždyť 
jsem uzdravil deset mužů! Jenom jeden se vrátil, aby poděkoval? Kde je zbylých 

devět?“ 

Viděli jste už někdy vítěze, třeba na olympiádě, 
který právě vyhrál? Co udělá? Velmi se raduje  
a běží poděkovat všem, kteří mu k vítězství 
pomohli. Bylo by zvláštní, divné až ošklivé, kdyby to 
neudělal. Byl by velký nevděčník a diváci, kteří mu 
do té chvíle fandili, by na něj začali pískat. Každý 
máme kolem sebe mnoho lidí, kteří nám pomáhají: 
maminku, tatínka, sourozence, kamarády. 
Nezapomínejme jim poděkovat, když pro nás něco 
udělají. Ale hlavně máme děkovat Pánu Bohu, 
protože on nám pomáhá nejvíce. Můžeme si 

představit náš život jako cestu k vítězství. A co je tím největším vítězstvím? Věčný 
život u našeho Nebeského Tatínka v nebi. A k tomuto vítězství nás Bůh nese přímo na 
zádech – svou láskou a svým milosrdenstvím. Bylo by asi zvláštní, divné až ošklivé Bohu 
neděkovat každý den. Každý den, kdykoliv si na svého Nebeského Tatínka 
vzpomeneme.  

Budeme Pánu Bohu …………………………………… 

(správná odpověď z minulého čísla – Budeme se snažit co nejvíce pomáhat.)  
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V dnešním příběhu Pánu Ježíši poděkoval jenom jeden z deseti uzdravených. 
Ostatních devět odešlo bez poděkování. My ale víme, že vděčnost je moc důležitá. 
Podívej se, za co můžeš teď Pánu Bohu poděkovat, a doplň ještě další obrázky. 
 

 

 

 

 


