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SLOVNÍ KATECHEZE  

 

26. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva  
syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: 

‚Mně se nechce,‘ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten 

odpověděl: ‚Ano, pane,‘ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: 

„Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do  
Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. 

Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a 

neuvěřili jste mu.“ (Mt 21, 28-32) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“  
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Víte co dělá soudce? (nechat reagovat děti). Ano, soudce soudí. Musí 
nejprve dobře přemýšlet a pak svůj názor říci druhým a také musí svůj 
názor zdůvodnit. Co znamená slovo „zdůvodnit“? (nechat reagovat děti). 
Zdůvodnit něco, znamená, říci důvody proč mám na danou věc právě 
takový názor. A myslíte si děti, že mít na něco názor mohou jen dospělí? 
(nechat reagovat děti). I děti mají své názory. I ony dostaly svobodu a 
musí se rozhodovat podle svého svědomí. V dnešním příběhu jsme slyšeli 
o dvou bratrech. Jeden projevil svobodu a na výzvu svého tatínka, aby ten 
den šel pracovat na vinici, řekl jasné NE. Ale pak v sobě cítil své svědomí, 
které mu říkalo, že to nebylo správné. A tak se rozhodl, že na vinici půjde 
a bude na ní pracovat. Děti, už jste někdy slyšely v sobě hlas svědomí? 
(nechat reagovat děti). Ano? Hlas svědomí je velmi tichý hlásek, který 
často není hned slyšet a proto, abychom ho dobře slyšeli, musíme dávat 
pozor. Je to hlas, který nám říká, co je správné a co máme dělat, nebo 
naopak co dělat nemáme. A co ten druhý bratr? Myslíte, že ten svůj hlas 
svědomí slyšel? (nechat reagovat děti). V dnešním textu evangelia jsme 
slyšeli, že ten druhý bratr na tatínkovu prosbu, aby i on šel pracovat na 
vinici, odpovídá ANO. Ale přitom ví, že tam jít nechce a také tam nejde. 
Takže tento bratr lhal. A lhaní děti je velmi ošklivé. Lhaní totiž ničí 
svědomí a také poškozuje vztahy. Co si totiž měl myslet ten tatínek, když 
zjistil, že jeho druhý syn mu sice řekl ANO, ale ve skutečnosti neudělal 
nic. Pravděpodobně se na svého syna zlobil a jejich vzájemný vztah byl 
pokažený. Naštěstí náš dobrý Nebeský Otec nám odpouští a učí nás, 
začínat stále znova. Takže věřím, že i tatínek z našeho dnešního příběhu 
se se synem zase usmířili. Proto i vám děti přeji, abyste poslouchaly své 
svědomí, a když se někdy stane něco špatného, tak abyste to co 
nejrychleji napravily. 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU  
 

Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho 
obsahu, doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 

26. neděle mezidobí cyklus A  
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva  

syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ‚Mně se 
nechce,‘ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: 

‚Ano, pane,‘ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš 
jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do  

Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. 
Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a 

neuvěřili jste mu.“ (Mt 21, 28-32) 
 

Pomůcka: pracovní list   

Víte co dělá soudce? (nechat reagovat děti). Ano, soudce soudí. Musí 
nejprve dobře přemýšlet a pak svůj názor říci druhým a také musí svůj 
názor zdůvodnit. Co znamená slovo „zdůvodnit“? (nechat reagovat děti). 
Zdůvodnit něco, znamená, říci důvody proč mám na danou věc právě 
takový názor. A myslíte si děti, že mít na něco názor mohou jen dospělí? 
(nechat reagovat děti). I děti mají své názory. I ony dostaly svobodu a 
musí se rozhodovat podle svého svědomí. V dnešním příběhu jsme slyšeli 
o dvou bratrech. Jeden projevil svobodu a na výzvu svého tatínka, aby ten 
den šel pracovat na vinici, řekl jasné NE. Ale pak v sobě cítil své svědomí, 
které mu říkalo, že to nebylo správné. A tak se rozhodl, že na vinici půjde 
a bude na ní pracovat. Děti, už jste někdy slyšely v sobě hlas svědomí? 
(nechat reagovat děti). Ano? Hlas svědomí je velmi tichý hlásek, který 
často není hned slyšet a proto, abychom ho dobře slyšeli, musíme dávat 
pozor. Je to hlas, který nám říká, co je správné a co máme dělat, nebo 
naopak co dělat nemáme. A co ten druhý bratr? Myslíte, že ten svůj hlas 
svědomí slyšel? (nechat reagovat děti). V dnešním textu evangelia jsme 
slyšeli, že ten druhý bratr na tatínkovu prosbu, aby i on šel pracovat na 
vinici, odpovídá ANO. Ale přitom ví, že tam jít nechce a také tam nejde. 
Takže tento bratr lhal. A lhaní děti je velmi ošklivé. Lhaní totiž ničí 
svědomí a také poškozuje vztahy. Co si totiž měl myslet ten tatínek, když 
zjistil, že jeho druhý syn mu sice řekl ANO, ale ve skutečnosti neudělal 
nic. Pravděpodobně se na svého syna zlobil a jejich vzájemný vztah byl 
pokažený. Naštěstí náš dobrý Nebeský Otec nám odpouští a učí nás, 
začínat stále znova. Takže věřím, že i tatínek z našeho dnešního příběhu 
se se synem zase usmířili. Proto i vám děti přeji, abyste poslouchaly své 
svědomí, a když se někdy stane něco špatného, tak abyste to co 
nejrychleji napravily. (rozdejte dětem pracovní list z přílohy) 
V pracovním listu můžete najít 10 rozdílů.  


