
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
  

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) 

 

Milí mladí přátelé, 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 první části a to je 

napomenutí bratra, který dělá něco špatně. Nejprve je třeba zdůraznit, že 

se nejedná pouze o naše sourozence, ale o bratra v Kristu. To prakticky 

znamená o každého člověka, protože Kristus zemřel a vstal z mrtvých za 

nás za všechny. Jestliže nám bratr nějak ublíží, naší povinností podle 

evangelia je mu vždy odpustit. V dnešním textu se tedy neřeší náš vztah 

k němu, ale bratr sám. Jde totiž o něj! Jemu chceme pomoci, aby nedělal 

to, co by jemu ubližovalo. Nejedná se o žádný trest ani ponížení před 

ostatními a proto také Ježíš říká: „pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si 

od Tebe říci, svého bratra jsi získal“ Takto pokárat bratra je velmi těžké, 

ale když se to podaří, získal jsi ho! Máš bratra a s ním se pak můžeš modlit 

tak, že Ježíš slibuje svoji přítomnost mezi vámi. Když se Ti to nepodaří, 

máš podle Ježíše další možnosti. Vzít si na pomoc další, o kterých např. 

víš, že by mu mohli pomoci.  A když ani to nepomůže, obrať se na pomoc 

k církvi. Ale co nám radí Ježíš, když jsme již vyčerpali všechny naše 

možnosti? Pamatuje si to někdo? (nechat reagovat děti). Ano, abychom se 

k takovému bratrovi chovali jako k pohanům a celníkům. A to znamená, 

jak? (nechat reagovat děti). Tak, jak se k nim choval Ježíš. On za pohany 

a celníky šel a nikdy je neodsuzoval. Jen nesouhlasil s hříchem. A tak to 

máme dělat i my. Milovat hříšníka a nenávidět hřích. Rozhodně to není 

jednoduché, ale stojí to za to. Vždyť jen takto lze získat bratra!  

 
 

 



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
  

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.“  

 

 

Pomůcka: obrázky vystavené na nástěnce nebo flipchartu 

 

Milí mladí přátelé, 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 první části a to je 

napomenutí bratra, který dělá něco špatně. Nejprve je třeba zdůraznit, že 

se nejedná pouze o naše sourozence, ale o bratra v Kristu. To prakticky 

znamená o každého člověka, protože Kristus zemřel a vstal z mrtvých za 

nás za všechny. Jestliže nám bratr nějak ublíží, naší povinností podle 

evangelia je mu vždy odpustit. V dnešním textu se tedy neřeší náš vztah 

k němu, ale bratr sám. Jde totiž o něj! Jemu chceme pomoci, aby nedělal 

to, co by jemu ubližovalo. Nejedná se o žádný trest ani ponížení před 

ostatními a proto také Ježíš říká: „pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si 

od Tebe říci, svého bratra jsi získal“ Takto pokárat bratra je velmi těžké, 

ale když se to podaří, získal jsi ho! Máš bratra a s ním se pak můžeš modlit 

tak, že Ježíš slibuje svoji přítomnost mezi vámi. Když se Ti to nepodaří, 

máš podle Ježíše další možnosti. Vzít si na pomoc další, o kterých např. 

víš, že by mu mohli pomoci.  A když ani to nepomůže, obrať se na pomoc 

k církvi. Ale co nám radí Ježíš, když jsme již vyčerpali všechny naše 

možnosti? Pamatuje si to někdo? (nechat reagovat děti). Ano, abychom se 

k takovému bratrovi chovali jako k pohanům a celníkům. A to znamená, 

jak? (nechat reagovat děti). Tak, jak se k nim choval Ježíš. Ukázat dětem 

různé obrázky, kdy Ježíš odsuzuje hřích a nikoli hříšníka. On za pohany a 

celníky šel a nikdy je neodsuzoval. Jen nesouhlasil s hříchem. A tak to 

máme dělat i my. Milovat hříšníka a nenávidět hřích. Rozhodně to není 

jednoduché, ale stojí to za to. Vždyť jen takto lze získat bratra!  
 


