
 

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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

18. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“  
Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: 
„Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život 

není zajištěn tím, co má.“ 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, 13-21) 

 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o člověku, který by 
chtěl, aby Ježíš v jeho prospěch rozsoudil vlastnictví majetku dvou bratří. 
Trochu to navazuje na minulou neděli, kdy jsme slyšeli v modlitbě, kterou 
nám Ježíš zanechal, že máme prosit o vezdejší chléb každý den. Chléb, 
který je symbolem našich potřeb fyzických, ale i duchovních. Rozhodně 
v modlitbě Otče náš, není prosba o bohatství. Bůh totiž ví, že bohatství, o 
které se člověk nedokáže dělit, ho dřív nebo později odvede od Božího 
království. A o bohatství šlo pravděpodobně i  mladšímu bratrovi 
v dnešním evangeliu. Šlo mu nejen o majetek, ale také o rodinu. Bylo totiž 
zvykem, že dědictví se nerozdělovalo, ale zůstalo v rodině a zodpovědnost 
za majetek rodiny byla po smrti otce na nejstarším synovi. Když mladší 
bratr chce svůj podíl, znamená to, že s ním také chce odejít. Znamená to, 
že opustí rodinu a už se nestará o to, aby se všem v rodině dařilo dobře. 
Pro tohoto bratra se stal majetek cennější než vztah se svým bratrem, se 
svou rodinou. Je to přesný opak toho, co udělal kdysi Abrahám, který 
nechal Lotovi tu lepší část a sám si vybral horší, protože mu na vztahu 
s Lotem záleželo více než na majetku. A co Ježíš odpovídá? (nechte 
odpovědět děti) Že není žádným soudcem a navíc varuje před láskou 
k majetku, která zaslepuje lásku k bližním. Jakým podobenstvím Ježíš 
vysvětluje, že hromadit majetek je čiré bláznovství? (nechte odpovědět 
děti) Ano, je to podobenství o bohatém sedlákovi, který místo toho, aby 
projevil vděčnost Bohu, který rozdává svoji vláhu na jeho pole a nechává 
svítit slunce na jeho obilí, tak dělá pravý opak. On nerozdává, ale 
shromažďuje. A také zůstává sám, jako ten mladší bratr. Sám uvažuje a 
vydává se cestou, která nevidí ty druhé, ale vidí pouze sebe a svůj prospěch. 
Jak to s ním dopadlo? Mohl si sebou vzít do nebeského království své 
bohatství? (nechte odpovědět děti) Určitě ne. V nebeském království je 
bohatství totiž zcela jiného druhu. Jaké? „To co jste udělali jednomu 
z mých bratří, mně jste udělali“ říká Ježíš. (Mt 25, 35-40) Znáte ho? 
(nechte odpovědět děti) Je dobré si ho občas přečíst, abychom pochopili, 
v čem je pravé bohatství člověka. 



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 
 

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

 

18. neděle v mezidobí Cyklus C 
Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“  

Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: 
„Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život 

není zajištěn tím, co má.“ 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, 13-21) 

Pomůcky: Úryvek evangelia pro každého. 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o člověku, který by 
chtěl, aby Ježíš v jeho prospěch rozsoudil vlastnictví majetku dvou bratří. 
Trochu to navazuje na minulou neděli, kdy jsme slyšeli v modlitbě, kterou 
nám Ježíš zanechal, že máme prosit o vezdejší chléb každý den. Chléb, 
který je symbolem našich potřeb fyzických, ale i duchovních. Rozhodně 
v modlitbě Otče náš, není prosba o bohatství. Bůh totiž ví, že bohatství, o 
které se člověk nedokáže dělit, ho dřív nebo později odvede od Božího 
království. A o bohatství šlo pravděpodobně i  mladšímu bratrovi 
v dnešním evangeliu. Šlo mu nejen o majetek, ale také o rodinu. Bylo totiž 
zvykem, že dědictví se nerozdělovalo, ale zůstalo v rodině a zodpovědnost 
za majetek rodiny byla po smrti otce na nejstarším synovi. Když mladší 
bratr chce svůj podíl, znamená to, že s ním také chce odejít. Znamená to, 
že opustí rodinu a už se nestará o to, aby se všem v rodině dařilo dobře. 
Pro tohoto bratra se stal majetek cennější než vztah se svým bratrem, se 
svou rodinou. Je to přesný opak toho, co udělal kdysi Abrahám, který 
nechal Lotovi tu lepší část a sám si vybral horší, protože mu na vztahu 
s Lotem záleželo více než na majetku. A co Ježíš odpovídá? (nechte 
odpovědět děti) Že není žádným soudcem a navíc varuje před láskou 
k majetku, která zaslepuje lásku k bližním. Jakým podobenstvím Ježíš 
vysvětluje, že hromadit majetek je čiré bláznovství? (nechte odpovědět 
děti) Ano, je to podobenství o bohatém sedlákovi, který místo toho, aby 
projevil vděčnost Bohu, který rozdává svoji vláhu na jeho pole a nechává 
svítit slunce na jeho obilí, tak dělá pravý opak. On nerozdává, ale 
shromažďuje. A také zůstává sám, jako ten mladší bratr. Sám uvažuje a 
vydává se cestou, která nevidí ty druhé, ale vidí pouze sebe a svůj prospěch. 
Jak to s ním dopadlo? Mohl si sebou vzít do nebeského království své 
bohatství? (nechte odpovědět děti) Určitě ne. V nebeském království je 
bohatství totiž zcela jiného druhu. Jaké? „To co jste udělali jednomu 
z mých bratří, mně jste udělali“ říká Ježíš. (Mt 25, 35-40) Znáte ho? 
(nechte odpovědět děti) Je dobré si ho občas přečíst, abychom pochopili, 
v čem je pravé bohatství člověka. (úryvek evangelia ((Mt 25, 35-40)) 
dětem rozdejte) 


