
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Milost pro děti i pro štěňata (Mk 7. 24-30) 

        (bohoslužby pro děti) 

 

 

 

                                                                          Litomyšl 5.11.  2017 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

introit Ž 67. 2-4 

 

čtení Iz 56. 1-8  

 

text Mk 7. 24-26 a 27-30 

 

poslání Ř 11. 25-36  

 

písně 627, 190, S303, 648, 623 

 

 

627 Má duše Boha velebí 

190 V své rozličné úzkosti 

S303 Spí, vždyť jenom spí 

648 Kristus je má síla 

623 Důvěřuj se v Pána 

 

 

A vstav odtud, odšel do končin Týru a Sidonu, 

a všed do domu, nechtěl, aby kdo věděl,  

ale nemohl se tajiti. 

Nebo uslyševši o něm žena, 

jejíž dcerka měla ducha nečistého,  

přišla a padla k nohám jeho. 

Byla pak ta žena pohanka Syrofenitská rodem. 

I prosila ho, aby ďábelství vyvrhl z její dcery. 

Ale Ježíš řekl jí: Nechať se prvé nasytí dítky; 

nebť není není slušné vzíti chléb dětem a vrci štěňatům. 

A ona odpověděla a řekla mu: 

Ovšem Pane,  

nebo štěňátka jedí pod stolem drobty synů. 

I řekl jí: Pro tu řeč jdi, vyšlo jest ďábelství z tvé dcery. 

I odšedši do domu svého, nalezla děvečku, 

ana leží na loži, a ďábelství z ní vyšlo. 
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Milé děti, milí bratři a sestry, 
 

1. Bůh stvořil člověka. Lidé mu ale přestali věřit a 

podlehli ďábelskému pokušení. Začalil věřit bohům, 

které si sami vymysleli a vymodelovali. Začali uctívali 

slunce, měsíc, hvězdy, klaněli se modlám. Stali se 

modláři, pohané. 
 

2. Bůh ale lidstvo nezavrhl. Oslovil a povolal Abrama. A 

z něj si vytvořil lid víry - Izrael, který se stal jeho 

zvláštním vlastnictvím. Přestože mu patří celá země a 

všichni lidé. 
 

3. Abramovi změnil jméno na Abraham (Otec 

množství). To bylo veliké zaslíbení pro pohany; tedy i 

pro nás. A dnes se toto zaslíbení, že Abraham bude 

„Otcem množství“ z velké části naplnilo. Abraham je 

praotcem vsíry Židů, je praotcem víry křesťanů a je 

praotcem víry muslimů. Hospodin prokazoval Izraeli 

přízeň po mnohá další pokolení. Nejdůležitější Boží čin 

spásy je pak vyvedení Izraele z egyptského otroctví. 
 

4. Izraeli pak zaslíbil poslat mesiáše, spasitele. Aby 

napravil jeho cesty, aby ho přivedl nazpět k Bohu a k 

poslušnosti jeho přikázání. Zaslíbení ohlašované 

proroky se naplnilo v životě Ježíše Nazaretského. 

Věříme, že Ježíš byl ten ohlašovaný a očekávaný mesiáš. 

Proto ho nazýváme Kristus. 
 

5. Poslání Ježíše Krista bylo především v Izraeli. Zde 

vykonal většinu svého díla. Ježíš byl Žid a byl poslán k 

Židům. Ale u svého národa, u vyvoleného lidu Božího  
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Ježíš narážel. Setkával se zde s pokrytectvím, 

povrchností, tvrdostí srdce i samolibou pýchou. Velkou 

většinou Izraele byl nakonec Ježíš jako mesiáš odmítnut 

a byl vydán a Římana potupně popraven na kříži.  

 

6. Ježíš se vydál do oblasti Týru (a Sidonu). Kde to je? 

Obě fénická města byla v Písmu známa svým 

pohanstvím. Byly to významné městské státy, které 

měly velkou námořní flotilu a tím také velkou moc. 

Izraelští proroci tyto města kritizují za zpupnost a 

bezbožnost a mluví o jejich odsouzení (Iz 23, Ez 26-28).  

 

7. Proč se do Týru asi Ježíš vypravil? Možná si tam 

chtěl odpočinout. Vždyť se snažil, aby ho tam nikdo 

nepoznal. Ale nepodařilo se mu to. Ubytoval se a hned 

se u něj objevil někdo, kdo už o něm slyšel a kdo po něm 

něco chtěl. 

 

8. Kdo to byl? Žena, ale neznáme ani její jméno. 

Dozvídáme se ale, že její dcera měla nečistého ducha. 

Dnes bychom řekli: byla duševně nemocná.  Žena padla 

Ježíšovi k nohám. Mohli bychom si tuto scénu živě 

zobrazit. Kdo by měl odvahu být Ježíšem? A kdo onou 

pohanskou ženou? 

 

9. Matouš tuto scénu ve svém evangeliu ještě více 

dramatizuje. Věděl by někdo jak? Slyšeli jste tento 

příběh vyprávět ještě jinak? Je to těžká otázka. Je to 

otázka i pro dospělé. Žena volá: „Smiluj se nade mnou, 

Pane, synu Davidův.“  A učedníci Ježíše přemlouvají, 

aby ji odbyl, aby se ji zbavil.  
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10. Marek je stručný. Žena jen padne Ježíšovi k nohám. 

A tu se dozvídáme, že byla pohanka (Helénka). Tedy, že 

nevěřila v Hospodina a uctívala pohanské bohy.  A tato 

pohanská žena, žena, která nepatří do Božího lidu, do 

Izraele, prosí Ježíše naléhavě o pomoc. Prosí, aby Ježíš 

vyhnal z její dcery ďábelství. 

 

11. Ten příběh je vlastně hodně napínavý. Proto  jsem 

zatím přečetl jen jeho první polovinu. Jak to tedy 

dopadne? Uzdraví Ježíš dceru té ženy? A nebo ji 

odmítne, protože je to pohanka? Co myslíte, jak to 

bude?  

 

12. Ježíš ženě na její naléhavou prosbu odpověděl 

podobenstvím o dětech a štěňatech. Přečteme si tedy i 

druhou polovinu příběhu: Mk 7. 27-30. 

 

13. Ježíš říká, že mají najíst především děti. Nebylo by 

přece slušné vzít chléb dětem a hodit ho psům. Má Ježíš 

pravdu? Na koho Ježíš myslí, když mluví o dětech a o 

štěňatech? Mohli bychom si i toto podobenství zobrazit. 

Kdo by k tomu měl odvahu? Potřebuji stolek, židle a 

ochotné a odvážné děti. 

 

14. Kdo má doma psa? Jak se jmenuje? A čím ho 

krmíte? A co váš pejsek dělá, když sedíte u stolu a jíte? 

Dali jste mu někdy něco z toho, co sami u stolu jíte?  Je 

to správně, když se váš pes nasytí tím, co vy jíte? V 

Ježíšově době to bylo běžné. Psy a štěňata tehdy 

nekrmili granulemi, ale jedli to, co spadlo pod stůl. 
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15. Co odpověděla ona žena? Neurazila se? Vždyť ji 

Ježíš vlastně řekl, že je pohanský pes. Neurazila. Ale 

přimnělo ji to k tomu, že vyznala svoji víru. Je to 

vlastně neuvěřitelné. I pohanská žena může věřit. Je to 

tak: V Ježíše mohou věřit i pohané, i ti, kteří nepatří do 

Izraele. 

 

16. A jak svoji víru vyjádřila? Ježíše nazvala Pánem 

(tak se nazýval v Izraeli Bůh) A řekla, že štěňata se 

přece živí tím, co spadne pod stůl. A tak se najedí děti u 

stolu a najedí se i štěňata pod stolem.  A podíváme se, 

zda dětem něco spadlo pod stůl... 

 

17. Pohanská žena v Týru poznala, jak veliká je Boží 

milost. Tato Boží milost je především pro Židy, neboť je 

si Bůh vyvolil za svůj lid. Ale Boží milost je i pro 

pohany. Neboť Boží milost je veliká. Židé se mohou 

nasytit u stolu a pohané se mohou nasytit pod stolem. 

 

18. Když Ježíš uslyšel odpověď této pohanské ženy 

poznal, že její víra je veliká (tak to říká v Matoušově 

evangeliu). A poslal ji domů, aby viděla, že její dcera 

byla udravena. Ježíš její duši totiž zbavil ďábelství. 

 

19. Ježíš přinesl velikou Boží milost. Především pro 

Židy, ale také pro pohany. I my jsme rodem pohané. A 

díky Ježíšovi můžeme žít z Boží milosti. Můžeme se sytit 

jako štěňátka tím, co spadne z bohatého stolu Boží 

milosti, kterou do tohoto světa přinesl Ježíš. 

 

 

                                                -5- 

 

20. Můžeme tuto Ježíšovu milost také ochutnat? Co 

myslíte? Při večeři Páně jíme chléb Boží milosti a 

pijeme víno Boží milosti. Vždyť i za nás Pán Ježíš 

zemřel a otevřel nám tak dveře do Božího království.  

 

                                                                         Amen 
  
  


