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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

18. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy 
sám pro sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, ‘strhnu své 
stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby 

na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš 
muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí 

poklady, ale není bohatý před Bohem.“ (Lk 12, 16-21) 

 
Milé děti, máte rády hračky? (nechte odpovědět děti) To je dobře. A máte 
jich hodně? (nechte odpovědět děti) Jestliže máte hodně hraček, tak to 
není špatné. Hračky rozvíjejí vaši fantazii a díky hračkám se učíte zacházet 
s předměty. Ale teď by mě zajímalo, jestli se dokážete o hračky rozdělit, 
jestli je dokážete také půjčit? (nechte odpovědět děti) To je možná trochu 
těžké, že? Mít oblíbenou hračku a třeba ji půjčit jinému dítěti, které si s ní 
chce hrát, může být opravdu těžké. Proč si o tom povídáme? Protože 
v dnešním evangeliu jsme slyšeli podobenství, ve kterém nám Pán Ježíš 
vyprávěl o jednom bohatém sedlákovi, kterému se na poli hodně urodilo. 
Co myslíte děti, čí to byla zásluha, že se mu na poli urodilo tolik obilí? 
(nechte odpovědět děti) Určitě to byla zásluha sedláka, který to obilí musel 
zasít a starat se o něj. Ale nejen jeho. Kdyby Bůh neposlal déšť, aby 
sedlákovo pole svlažoval a slunce, aby obilí mohlo růst, tak by ten sedlák 
nebyl tak bohatý. Místo toho, aby byl sedlák stejně velkorysý jako byl Bůh 
k němu  a rozdal chudým lidem, kteří neměli žádné pole, to, co sám 
nespotřeboval, tak přemýšlel, co udělat, aby se nemusel s nikým dělit. A co 
nakonec vymyslel? (nechte odpovědět děti) Vymyslel, že strhne sýpky, 
které mu do té doby stačily a vystaví větší, aby nemusel několik let 
pracovat. Děti je to správné? (nechte odpovědět děti) Určitě to není 
správné a hlavně je to zbytečné. Ježíš totiž v podobenství pokračuje a říká, 
že Bůh sám upozorňuje bohatého sedláka na to, jak je bláhový. Co mu Bůh 
říká? (nechte odpovědět děti) Ano, když ten sedlák umře, tak do nebe si 
všechno to obilí vzít s sebou nemůže. Před Bohem v nebeském království 
totiž nemá takový majetek žádnou cenu a ani se tam nemůže nijak dostat. 
Co se tam naopak dostat může, jsou naše dobré skutky a láska, kterou jsme 
tady na zemi prokázali svým bližním. Co byste tedy vy děti poradily tomu 
bohatému sedlákovi? (nechte odpovědět děti) A to samé je i s těmi 
hračkami. Co byste poradily dětem, které hračky nechtějí půjčovat? 
(nechte odpovědět děti) Jestliže byste dětem poradily, aby své hračky 
půjčovaly a sami to tak také děláte, jste chytřejší než ten bohatý sedlák 
z Ježíšova podobenství. A navíc vám pak vaše hračky slouží i na to, abyste 
s nimi trénovaly vaši velkodušnost.  



MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI 
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

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

 

18. neděle v mezidobí Cyklus C 
Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy 

sám pro sebe: ‘Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,’ řekl si, ‘strhnu své 
stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby 

na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!’ Bůh však mu řekl: ‘Blázne, ještě této noci budeš 
muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?’ Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí 

poklady, ale není bohatý před Bohem.“ (Lk 12, 16-21) 
 
Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli 

Milé děti, máte rády hračky? (nechte odpovědět děti) To je dobře. A máte 
jich hodně? (nechte odpovědět děti) Jestliže máte hodně hraček, tak to 
není špatné. Hračky rozvíjejí vaši fantazii a díky hračkám se učíte zacházet 
s předměty. Ale teď by mě zajímalo, jestli se dokážete o hračky rozdělit, 
jestli je dokážete také půjčit? (nechte odpovědět děti) To je možná trochu 
těžké, že? Mít oblíbenou hračku a třeba ji půjčit jinému dítěti, které si s ní 
chce hrát, může být opravdu těžké. Proč si o tom povídáme? Protože 
v dnešním evangeliu jsme slyšeli podobenství, ve kterém nám Pán Ježíš 
vyprávěl o jednom bohatém sedlákovi, kterému se na poli hodně urodilo. 
Co myslíte děti, čí to byla zásluha, že se mu na poli urodilo tolik obilí? 
(nechte odpovědět děti) Určitě to byla zásluha sedláka, který to obilí musel 
zasít a starat se o něj. Ale nejen jeho. Kdyby Bůh neposlal déšť, aby 
sedlákovo pole svlažoval a slunce, aby obilí mohlo růst, tak by ten sedlák 
nebyl tak bohatý. Místo toho, aby byl sedlák stejně velkorysý jako byl Bůh 
k němu  a rozdal chudým lidem, kteří neměli žádné pole, to, co sám 
nespotřeboval, tak přemýšlel, co udělat, aby se nemusel s nikým dělit. A co 
nakonec vymyslel? (nechte odpovědět děti) Vymyslel, že strhne sýpky, 
které mu do té doby stačily a vystaví větší, aby nemusel několik let 
pracovat. Děti je to správné? (nechte odpovědět děti) Určitě to není 
správné a hlavně je to zbytečné. Ježíš totiž v podobenství pokračuje a říká, 
že Bůh sám upozorňuje bohatého sedláka na to, jak je bláhový. Co mu Bůh 
říká? (nechte odpovědět děti) Ano, když ten sedlák umře, tak do nebe si 
všechno to obilí vzít s sebou nemůže. Před Bohem v nebeském království 
totiž nemá takový majetek žádnou cenu a ani se tam nemůže nijak dostat. 
Co se tam naopak dostat může, jsou naše dobré skutky a láska, kterou jsme 
tady na zemi prokázali svým bližním. Co byste tedy vy děti poradily tomu 
bohatému sedlákovi? (nechte odpovědět děti) A to samé je i s těmi 
hračkami. Co byste poradily dětem, které hračky nechtějí půjčovat? 
(nechte odpovědět děti) Jestliže byste dětem poradily, aby své hračky 
půjčovaly a sami to tak také děláte, jste chytřejší než ten bohatý sedlák 
z Ježíšova podobenství. A navíc vám pak vaše hračky slouží i na to, abyste 
s nimi trénovaly vaši velkodušnost.  
 (rozdejte dětem pracovní list) 


