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23. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma 
očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě 

jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když je 
však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako 

pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a 
všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám říkám: Jestliže se shodnou 
na zemi dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. 

Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“  
(Mt 18, 15-20) 

 

Pomůcky: papíry pro každé dítě jeden a pastelky.  

Milé děti, v dnešním evangeliu jsou na první pohled dvě rozdílné věci. 
Napomenutí toho, který dělá něco špatně a společná modlitba. I když obě 
věci spolu souvisí, zkusíme se dnes věnovat té druhé části a to je společná 
modlitba. Modlíte se doma společně? (nechat reagovat děti). Někde to je 
dobrým zvykem modlit se společně ráno, před jídlem i po jídle a také večer 
než se jde spát. Ale někdy se stane, že během celého dne se odehraje 
spousta situací. Např. se sourozenci mezi sebou pohádají nebo dokonce 
poperou. Je to tak? (nechat reagovat děti) A někdy se pohádají i rodiče. 
Nebo stačí, aby někdo z rodiny byl unavený, naštvaný nebo zkrátka neměl 
„náladu“. Můžeme se v takové atmosféře vůbec společně modlit? Myslím, 
že každý z nás ví, že to při takové modlitbě takzvaně „drhne“. Co s tím? 
Uměl by někdo z vás poradit, co udělat? (nechat reagovat děti) Nejlépe je 
se před společnou modlitbou s druhými usmířit. A to je někdy hodně těžké. 
Musíme se to všichni stále učit a týká se to nejen vás dětí, ale také 
dospělých. Jestliže se to podaří, pak mají všichni velkou radost a i modlitba 
je mnohem veselejší. Děti, myslíte si, že se modlí děti nejen u nás, ale také 
v jiných zemích?  A že se modlí i ty děti, které jsou třeba ve velmi chudých 
místech světa a nemají tolik krásných věcí, jako máme my? (nechat 
reagovat děti) Ano, určitě se také modlí. Modlí se za své rodiče, za své 
sourozence, za mír ve světě atd. Úplně stejně jako my. Zkusme při naší 
modlitbě myslet i na ně a modlit se zvláště za ty děti, které jsou v nebezpečí 
anebo jim chybí základní věci, jako je jídlo a přístřeší.   
Nyní uděláme jednoduchou věc. Každý si vezměte papír a pastelky a 
namalujte co nejhezčí obrázek. Je úplně jedno jaký. Až je budete mít 
namalované, sedneme si do kruhu a každý dá svůj obrázek někomu jinému 
tak, aby nakonec před každým z vás jeden obrázek ležel. Tak, teď jsme se 
obdarovali a můžeme se společně pomodlit Otče náš. A Ježíš je při tom 
mezi námi. Děkuji vám.  


