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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

25. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý 

zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! 
Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? 

Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu 
zbaven správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi 

mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a 
napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: 

‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě.  
(Lk 16, 1-8) 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o nepoctivém správci, 
kterého jeho pán propustil ze svých služeb kvůli tomu, že se příliš 
obohacoval. Jak to vlastně tenkrát v Izraeli fungovalo? Bohatí majitelé si 
najímali správce, aby se jim o majetek starali. Ti nedostávali plat od svého 
pána, ale jejich odměnou bylo to, co si k dluhům připisovali. Když bychom 
si to uvedli na příkladu, tak by to mohlo být třeba takto: Představte si, že 
nemáte peníze a potřebujete se najíst. Tak si jdete peníze půjčit k někomu, 
kdo je má. Přijdete ke správci a řeknete, že byste si od jeho pána 
potřebovali půjčit 100 korun. Aby se to pánu vyplatilo, že si od něho 
půjčujete peníze, musíte do určené doby vrátit třeba 120,- korun. Správce 
k tomu dluhu připsal ještě svůj zisk, takže dluh se vyšplhal na 150,- Kč. 
Nepoctivý, nebo spíš bychom mohli říci hamižný správce, si k dluhu 
připsal velkou částku, a tak místo 150,- Kč musel takový dlužník vrátit 
200,- Kč. A to už je tak velká částka, že ten, kdo si chtěl za vypůjčené peníze 
koupit chléb, se sice v tu chvíli najedl, ale dostal se do takových dluhů, že 
se ještě více propadl do beznaděje a chudoby. A vzpomenete si, co se stalo 
s tím nepoctivým správcem? (nechte odpovědět děti) Pán ho propustil. A 
jak to bylo dál? (nechte odpovědět děti) Správce si zavolal dlužníky svého 
pána a řekl jim, aby napsali, že dluží svému pánu méně, než se před tím 
domluvili. Mohli bychom říci, že se ten správce vlastně napravil. Mohl si 
např. říci: „Tak, když tady nemohu dobře vydělávat peníze, najdu si jiného 
pána a dál se budu obohacovat na úkor druhých“. Jenže on se zachoval 
jinak, i když ho to stálo hodně majetku. Kdo si pamatuje, co udělal ten pán, 
když se to dozvěděl? (nechte odpovědět děti) Správně. Nepoctivého 
správce pochválil, že jednal prozíravě. Proč? Protože vrátil to, co získal 
nepoctivě a napravil se. A proč nám to vůbec Pán Ježíš říká? Chce nám tím 
říci, že ten pán, který měl hodně majetku, je náš Nebeský otec, který 
všechno stvořil. My lidé s jeho stvořením máme dobře hospodařit. 
Nemáme shromažďovat majetek, máme být poctiví a také vděční za 
všechno, co nám Bůh dává. A co máme udělat s tím, co k životu nutně 
nepotřebujeme, co máme navíc? Rozhodně tím nemáme plýtvat a to, co 
můžeme, máme darovat druhým, abychom zmírňovali chudobu a utrpení 
světa. A jak konkrétně? Třeba zkusme v jídelně dojídat obědy a 
nevyhazovat jídlo. To bude náš konkrétní úkol. Dokážete to?  



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. 

25. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý 

zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! 
Správcem už dál být nemůžeš.’ Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? 

Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé přijali k sobě do domu, až budu 
zbaven správcovství.’ Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi 

mému pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni a 
napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ Řekl mu: 

‘Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě.  
(Lk 16, 1-8) 

Pomůcky: Kartičky na poděkování za jídlo, které si děti doma vystřihnou a mohou darovat 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o nepoctivém správci. Jak to 
vlastně tenkrát v Izraeli fungovalo? Bohatí majitelé si najímali správce, 
aby se jim o majetek starali. Ti nedostávali plat od svého pána, ale jejich 
odměnou bylo to, co si k dluhům připisovali. Když bychom si to uvedli na 
příkladu, tak by to mohlo být třeba takto: Představte si, že nemáte peníze 
a potřebujete se najíst. Tak si jdete peníze půjčit k někomu, kdo je má. 
Přijdete ke správci a řeknete, že byste si od jeho pána potřebovali půjčit 
100 korun. Aby se to pánu vyplatilo, že si od něho půjčujete peníze, musíte 
do určené doby vrátit třeba 120,- korun. Správce k tomu dluhu připsal 
ještě svůj zisk, takže dluh se vyšplhal na 150,- Kč. Nepoctivý, nebo spíš 
bychom mohli říci hamižný správce, si k dluhu připsal velkou částku, a tak 
místo 150,- Kč musel takový dlužník vrátit 200,- Kč. A to už je tak velká 
částka, že ten, kdo si chtěl za vypůjčené peníze koupit chléb, se sice v tu 
chvíli najedl, ale dostal se do takových dluhů, že se ještě více propadl do 
beznaděje a chudoby. A vzpomenete si, co se stalo s tím nepoctivým 
správcem? (nechte odpovědět děti) Pán ho propustil. A jak to bylo dál? 
(nechte odpovědět děti) Správce si zavolal dlužníky svého pána a řekl jim, 
aby napsali, že dluží svému pánu méně, než se před tím domluvili. Mohli 
bychom říci, že se ten správce vlastně napravil. Mohl si např. říci: „Tak, 
když tady nemohu dobře vydělávat peníze, najdu si jiného pána a dál se 
budu obohacovat na úkor druhých“. Jenže on se zachoval jinak. Kdo si 
pamatuje, co udělal ten pán, když se to dozvěděl? (nechte odpovědět děti) 
Nepoctivého správce pochválil, že jednal prozíravě. Proč? Protože vrátil to, 
co získal nepoctivě a napravil se. A proč nám to vůbec Pán Ježíš říká? Chce 
nám tím říci, že ten pán, který měl hodně majetku, je náš Nebeský otec, 
který všechno stvořil. My lidé s jeho stvořením máme dobře hospodařit. 
Nemáme shromažďovat majetek, máme být poctiví a také vděční za 
všechno, co nám Bůh dává. A co máme udělat? Rozhodně nemáme plýtvat 
a to, co můžeme, máme darovat druhým, abychom zmírňovali chudobu a 
utrpení světa. A jak konkrétně? Třeba zkusme v jídelně dojídat obědy a 
nevyhazovat jídlo. To bude náš konkrétní úkol a navíc tím uděláte velkou 
radost kuchařkám.  Můžete jim dát jako poděkování vystřihnutou 
kartičku.  


