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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
28. neděle mezidobí cyklus A 

 
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné 
králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, 

ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu 
jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na 

svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní 
pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy 

zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební hostina je sice 
připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho 

najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže 
svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, 

který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‛ 
On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do 
temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 

(Mt 22,1-14) 

 

Milí mladí přátelé, nejprve se zastavme u toho, že nebeské království je 

podobné králi. Vzpomínáte si z minulých nedělí, že nejprve to byl otec, 

který poslal na vinici pracovat své dva syny, ale jen jeden po chvilkovém 

váhání opravdu pracuje. Pak minulou neděli to byl majitel vinice, který 

poslal nejprve své služebníky a pak dokonce svého syna, aby donesl výnos 

z vinice a dnes je to král, který zve na svatební hostinu. Stále je to obraz 

Boha, který jako otec má lásku, kterou nám dává život, jako majitel vinice 

nám dává v dědictví zemi, která nás živí, a jako král nám dává důstojnost, 

kterou nás činí svobodnými jako on. A jak ve své svobodě na to reagují 

někteří lidé? Odpověď je v dnešním evangeliu. Někteří jdou pracovat na 

pole, někteří jdou za obchodem a někteří na hostinu přijdou, ale neobtěžují 

se změnit své chování (nevyměnili si šaty). Znáte někoho ve vašem okolí, 

kdo před láskou k Bohu a k člověku má raději peníze, moc a úspěch? 

(nechat reagovat děti) Možná, že se takový člověk nevyskytuje ve vašem 

okolí, ale často můžeme vidět v televizi nebo v jiných médiích, že jsou 

úspěch, moc a peníze považovány za nejdůležitější hodnoty. Ale je to tak 

správně? (nechat reagovat děti) Dovedou nás tyto hodnoty do Božího 

království? (nechat reagovat děti) Myslím, že sami dobře víte, že tyto 

hodnoty by neměly být u člověka na prvním místě v jeho životě. Protože by 

se tak podobal člověku, který neměl svatební šaty. Takový člověk nakonec 

zůstane před Bohem jako nahý. Svatební šaty jsou šaty Syna, který plní 

Otcovu vůli. A toho také Bůh nazývá přítelem. Přeji vám, abyste i vy byli 

Božími přáteli. 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
  

28. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné 
králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, 

ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu 
jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na 

svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní 
pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy 

zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební hostina je sice 
připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho 

najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže 
svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, 

který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‛ 
On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do 
temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“ 

(Mt 22,1-14) 

 

Pomůcka: pracovní list 

Milí mladí přátelé, nejprve se zastavme u toho, že nebeské království je 

podobné králi. Vzpomínáte si z minulých nedělí, že nejprve to byl otec, 

který poslal na vinici pracovat své dva syny, ale jen jeden po chvilkovém 

váhání opravdu pracuje. Pak minulou neděli to byl majitel vinice, který 

poslal nejprve své služebníky a pak dokonce svého syna, aby donesl výnos 

z vinice a dnes je to král, který zve na svatební hostinu. Stále je to obraz 

Boha, který jako otec má lásku, kterou nám dává život, jako majitel vinice 

nám dává v dědictví zemi, která nás živí, a jako král nám dává důstojnost, 

kterou nás činí svobodnými jako on. A jak ve své svobodě na to reagují 

někteří lidé? Odpověď je v dnešním evangeliu. Někteří jdou pracovat na 

pole, někteří jdou za obchodem a někteří na hostinu přijdou, ale neobtěžují 

se změnit své chování (nevyměnili si šaty). Znáte někoho ve vašem okolí, 

kdo před láskou k Bohu a k člověku má raději peníze, moc a úspěch? 

(nechat reagovat děti) Možná, že se takový člověk nevyskytuje ve vašem 

okolí, ale často můžeme vidět v televizi nebo v jiných médiích, že jsou 

úspěch, moc a peníze považovány za nejdůležitější hodnoty. Ale je to tak 

správně? (nechat reagovat děti) Dovedou nás tyto hodnoty do Božího 

království? (nechat reagovat děti) Myslím, že sami dobře víte, že tyto 

hodnoty by neměly být u člověka na prvním místě v jeho životě. Protože by 

se tak podobal člověku, který neměl svatební šaty. Takový člověk nakonec 

zůstane před Bohem jako nahý. Svatební šaty jsou šaty Syna, který plní 

Otcovu vůli. A toho také Bůh nazývá přítelem. Přeji vám, abyste i vy byli 

Božími přáteli. Nyní si můžete vypracovat tento pracovní list.  

 


