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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

32. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na 
ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou 

dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ (Mk12,38-40) 
 

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

 
Milé děti, jak lákavé je být obdivován od druhých. Je to přece prima, když 
nás někdo chválí, když jsme nejlepší, když vyhráváme. To je v pořádku. Co 
když ale chce být někdo nejlepší na úkor druhých?  Když odstrkuje druhé, 
když podvádí, když ubližuje? Je takové chování ještě v pořádku? (nechte 
odpovědět děti) Učitelé zákona, kteří jsou Ježíšem zmiňováni v dnešním 
evangeliu, byli právě takoví. Měli rádi obdiv, veřejné pochvaly, úctu od 
druhých. Co o nich říká Ježíš? (nechte odpovědět děti) „Varujte se jich“. 
Oni totiž nežili dobře a za jejich špatnosti je čekal přísný soud. Co vlastně 
tak špatného dělali? Oni vyjídali vdovám domy. My si to dnes těžko 
představíme, protože většina z nás, máme doma zásoby jídla a rozhodně 
netrpíme hladem. Ale v Ježíšově době na tom byly vdovy hodně špatně. 
Neexistoval žádný sociální příspěvek pro ženy, kterým zemřel muž, žádné 
zastání v zákonech té doby, zkrátka žádná pomoc. A když ta vdova měla 
malé děti, nikoho nezajímalo, že nemají žádné prostředky. Jejich situaci 
dokonce zneužívali již zmiňovaní zákoníci, kteří věděli, že vdova nemá 
muže, který by ji ochránil před jakoukoli nespravedlností. I dnes jsou lidé, 
kteří jsou bohužel zahleděni pouze do sebe a nevadí jim, že ubližují 
druhým. To nemusí být tak viditelné, jako jsme to slyšeli před chvilkou na 
příkladu utiskování vdov, ale přesto se to může stát. Např. ve škole může 
být parta dětí, která odstrkuje, šikanuje a různě ubližuje dětem, které 
nejsou tak průbojné nebo tak úspěšné. Co nám radí Ježíš? (nechte 
odpovědět děti) „Varujte se takových lidí“. To znamená, nepřidávat se 
k těm, kteří se druhým posmívají nebo jim dokonce ubližují. To není nic 
pro učedníky Ježíše, ke kterým přece patříte. Váš postoj by měl být opačný.  
Zastávat se druhých a pomáhat ostatním je postoj, který nás vede 
správným směrem. Kam? K těm, které jsme oslavovali minulý čtvrtek. 
Víte, kdo to byl? (nechte odpovědět děti) Byli to svatí. Tedy ty které církev 
uznala za svaté a kteří jsou nám vzorem. A chcete i vy být jednou svatí? 
(nechte odpovědět děti) Jestliže ano, máte dobrý plán pro svůj život. 
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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. 

32. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na 
ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou 

dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ (Mk12,38-40) 
 
Pomůcka: obrázek vytištěný pro každé dítě 

 
Milé děti, jak lákavé je být obdivován od druhých. Je to přece prima, když 
nás někdo chválí, když jsme nejlepší, když vyhráváme. To je v pořádku. Co 
když ale chce být někdo nejlepší na úkor druhých?  Když odstrkuje druhé, 
když podvádí, když ubližuje? Je takové chování ještě v pořádku? (nechte 
odpovědět děti) Učitelé zákona, kteří jsou Ježíšem zmiňováni v dnešním 
evangeliu, byli právě takoví. Měli rádi obdiv, veřejné pochvaly, úctu od 
druhých. Co o nich říká Ježíš? (nechte odpovědět děti) „Varujte se jich“. 
Oni totiž nežili dobře a za jejich špatnosti je čekal přísný soud. Co vlastně 
tak špatného dělali? Oni vyjídali vdovám domy. My si to dnes těžko 
představíme, protože většina z nás, máme doma zásoby jídla a rozhodně 
netrpíme hladem. Ale v Ježíšově době na tom byly vdovy hodně špatně. 
Neexistoval žádný sociální příspěvek pro ženy, kterým zemřel muž, žádné 
zastání v zákonech té doby, zkrátka žádná pomoc. A když ta vdova měla 
malé děti, nikoho nezajímalo, že nemají žádné prostředky. Jejich situaci 
dokonce zneužívali již zmiňovaní zákoníci, kteří věděli, že vdova nemá 
muže, který by ji ochránil před jakoukoli nespravedlností. I dnes jsou lidé, 
kteří jsou bohužel zahleděni pouze do sebe a nevadí jim, že ubližují 
druhým. To nemusí být tak viditelné, jako jsme to slyšeli před chvilkou na 
příkladu utiskování vdov, ale přesto se to může stát. Např. ve škole může 
být parta dětí, která odstrkuje, šikanuje a různě ubližuje dětem, které 
nejsou tak průbojné nebo tak úspěšné. Co nám radí Ježíš? (nechte 
odpovědět děti) „Varujte se takových lidí“. To znamená, nepřidávat se 
k těm, kteří se druhým posmívají nebo jim dokonce ubližují. To není nic 
pro učedníky Ježíše, ke kterým přece patříte. Váš postoj by měl být opačný.  
Zastávat se druhých a pomáhat ostatním je postoj, který nás vede 
správným směrem. Kam? K těm, které jsme oslavovali minulý čtvrtek. 
Víte, kdo to byl? (nechte odpovědět děti) Byli to svatí. Tedy ty které církev 
uznala za svaté a kteří jsou nám vzorem. A chcete i vy být jednou svatí? 
(nechte odpovědět děti) Jestliže ano, máte dobrý plán pro svůj život. A já 
vám tady dám obrázek někoho, kdo vám na té cestě pomůže. (rozdejte 
dětem obrázek Panny Marie Pomocnice křesťanů) 


