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30. neděle v mezidobí Cyklus C 
Ježíš o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 

„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil  
a takto se sám u sebe modlil: ´Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, 

cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.` 
Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ´Bože, 
slituj se nade mnou hříšným.` Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne 

farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  (Lk 18,9-14) 

Pomůcky: http://deti.vira.cz/ruzne/modlitby/Otcenas-II/ 

Milé děti, dnes bylo evangelium opět o modlitbě. Tentokrát nám Ježíš 
vypráví podobenství o dvou modlících se mužích. Pamatujete si, kdo to 
byl? (nechte odpovědět děti) Jeden z nich byl farizej a druhý celník. Kdo 
to vlastně je, ten farizej? To byl zbožný žid, který uctíval Hospodina  
a dodržoval všechny Hospodinovy zákony. To přece nemohlo být nic 
špatného, nebo ano? Uctívat Hospodina a žít podle jeho zákonů rozhodně 
není špatné. Problém byl v tom, že si často tito farizeové mysleli, že jsou 
lepší než jiní lidé. Byli pyšní a nad druhými lidmi se povyšovali. Nad kým 
se povyšoval farizeus z dnešního evangelia? (nechte odpovědět děti) 
Povyšoval se ve své modlitbě nad celníkem. A ví někdo z vás, co dělali 
celníci? (nechte odpovědět děti) Ti vybírali daně a často při tom šidili 
druhé, aby se sami obohatili. Získávali majetek nepoctivým způsobem. 
V dnešním podobenství nám Ježíš neříká nic o tom, jak byl celník 
nepoctivý. To, že byl hříšníkem, o sobě říká celník sám. A říká to o sobě 
také ten farizeus? (nechte odpovědět děti) Kdepak, ten se před Bohem jen 
chválí. A dokonce ve své modlitbě odsuzuje celníka a myslí si, že je před 
Bohem mnohem lepší než celník. Vidíme, že oba se modlí, ale každý 
jiným způsobem. Jeden se chválí a posuzuje ostatní. Druhý se omlouvá, 
prosí za odpuštění a není tam žádná zmínka o tom, že by posuzoval druhé 
nebo je dokonce ve svém srdci soudil. Jaká modlitba, jaký postoj se vám 
děti zdá lepší? Která modlitba je podle vás Bohu milejší? (nechte 
odpovědět děti) Ano, celníkova modlitba je Bohu milejší, protože Bůh 
může odpustit a zahrnout svým milosrdenstvím jen ty, kteří o to prosí.  
A nyní si zkusíme jaký je náš postoj, když se modlíme. Můžeme si to 
vyzkoušet, na modlitbě Otče náš. (předem se podívejte, na modlitbu Otče 
náš z webu, který je uvedený v pomůcce) Otče náš, jenž si na nebesích: 
zvedneme ruce nahoru; posvěť se jméno Tvé: otevřeme dlaně; přijď 
království Tvé: ruce dáváme dolů; buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na 
zemi: dlaně otevřeme a ruce rozpažíme; chléb náš vezdejší dej nám dnes: 
otevřeme dlaně a přitáhneme k svému tělu; a odpusť nám naše viny, 
jako i my odpouštíme našim viníkům: překřížíme ruce a skloníme 
hlavičku; a neuveď nás v pokušení: chytneme se za ruce; ale zbav nás od 
zlého: podíváme se na své sousedy; amen: zvedneme společně ruce 
nahoru.  
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