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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

26. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho 

dveří lehával žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo 
z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do 

Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl z dálky 
Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: „Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať 

omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.“ 
Abrahám však odpověděl: „Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už za živa, Lazar naproti tobě špatně. 
A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, 

takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.“ (Boháč) řekl: 
„Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se 

také oni nedostali do tohoto místa muk.“ Abrahám odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je 
uposlechnou!“ On však odporoval: „ Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak 
se obrátí.“ Odpověděl mu: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby 

někdo vstal z mrtvých.“ (Lk 16, 19-31) 

 
Milí přátelé, bohatství je často v evangeliu popsáno jako překážka na cestě 
do Božího království. Proč? Vždyť být bohatý je super! Bohatý člověk se 
nemusí omezovat, může jíst kvalitní potraviny, jezdit do exotických zemí, 
dopřát si kvalitní kroužky a rozvíjet tím své dovednosti a talenty atd. 
Zkrátka, máme sklon vidět bohatství pozitivně, jako příležitost a výraz naší 
šikovnosti nebo pracovitosti. Tak proč je v tomto evangeliu boháč po své 
smrti v pekle, kde zažívá muka? (nechte odpovědět děti) Boháč se o to, co 
měl ve svém nadbytku, nechtěl dělit. A musel vědět, že Lazar leží u jeho 
domu a čeká alespoň na drobky chleba, které se tam vyhazovaly. Abychom 
tomu dobře rozuměli. Střída chleba (to je vnitřek krajíce bez kůrky) se 
používala k mytí rukou. A rukama se jedlo, protože příbor se v té době ještě 
nepoužíval. Tento chléb na „mytí“ se tedy vyhazoval a pro Lazara to byl 
jediný zdroj potravy. Když boháč zemřel, oslovil Abraháma a tam bylo 
slyšet, že zná Lazarovo jméno a ví tedy, kdo Lazar je. Bohužel, když byl 
ještě boháč na zemi, dělal, jakoby Lazara neznal, a nechal ho trpět u dveří 
svého domu.  
A co s tím máme dělat my? Vezměme si z toho poučení. Za 1.: Nezáleží na 
tom, kolik toho máme, ale o kolik věcí a dober se dokážeme dělit 
s druhými. Nejsme totiž v životě zodpovědní pouze sami za sebe, i když 
nám to často tento svět chce namluvit, ale máme zodpovědnost za všechny. 
Už jen tím, jak s majetkem, který máme, dokážeme zacházet. Jestliže 
všechno, co nás obklopuje, jen zneužíváme jako je třeba voda nebo půda, 
tak ničíme druhé i sebe. Dokázaly byste si děti třeba odhadnout, kolik je 
potřeba vody na výrobu jedné plechovky Coca-Coly? (nechte odpovědět 
děti) Na celý výrobní proces je to neuvěřitelných 200 litrů vody. A za 2.: 
snažme se o změnu smýšlení ve prospěch druhých už nyní, dokud je čas. 
Až jednou budeme stát před Boží tváří, pak už budeme odkázáni „pouze“ 
na přímluvu druhých. Nyní ještě můžeme mnoho věcí změnit. 
Nepromarněme tu příležitost.  



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. 

26. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho 

dveří lehával žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo 
z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do 

Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl z dálky 
Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: „Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať 

omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.“ 
Abrahám však odpověděl: „Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už za živa, Lazar naproti tobě špatně. 
A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, 

takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.“ (Boháč) řekl: 
„Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se 

také oni nedostali do tohoto místa muk.“ Abrahám odpověděl: „Mají Mojžíše a Proroky, ať je 
uposlechnou!“ On však odporoval: „ Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak 
se obrátí.“ Odpověděl mu: „Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby 

někdo vstal z mrtvých.“ (Lk 16, 19-31) 
Pomůcky: test 

Milí přátelé, bohatství je často v evangeliu popsáno jako překážka na cestě 
do Božího království. Proč? Vždyť být bohatý je super! Bohatý člověk se 
nemusí omezovat, může jíst kvalitní potraviny, jezdit do exotických zemí, 
dopřát si kvalitní kroužky a rozvíjet tím své dovednosti a talenty atd. 
Zkrátka, máme sklon vidět bohatství pozitivně, jako příležitost a výraz naší 
šikovnosti nebo pracovitosti. Tak proč je v tomto evangeliu boháč po své 
smrti v pekle, kde zažívá muka? (nechte odpovědět děti) Boháč se o to, co 
měl ve svém nadbytku, nechtěl dělit. A musel vědět, že Lazar leží u jeho 
domu a čeká alespoň na drobky chleba, které se tam vyhazovaly. Abychom 
tomu dobře rozuměli. Střída chleba (to je vnitřek krajíce bez kůrky) se 
používala k mytí rukou. A rukama se jedlo, protože příbor se v té době ještě 
nepoužíval. Tento chléb na „mytí“ se tedy vyhazoval a pro Lazara to byl 
jediný zdroj potravy. Když boháč zemřel, oslovil Abraháma a tam bylo 
slyšet, že zná Lazarovo jméno a ví tedy, kdo Lazar je. Bohužel, když byl 
ještě boháč na zemi, dělal, jakoby Lazara neznal, a nechal ho trpět u dveří 
svého domu. A co s tím máme dělat my? Vezměme si z toho poučení. Za 1.: 
Nezáleží na tom, kolik toho máme, ale o kolik věcí a dober se dokážeme 
dělit s druhými. Nejsme totiž v životě zodpovědní pouze sami za sebe,  
i když nám to často tento svět chce namluvit, ale máme zodpovědnost za 
všechny. Už jen tím, jak s majetkem, který máme, dokážeme zacházet. 
Jestliže všechno, co nás obklopuje, jen zneužíváme  jako je třeba voda nebo 
půda, tak ničíme druhé i sebe. Dokázaly byste si děti třeba odhadnout, 
kolik je potřeba vody na výrobu jedné plechovky Coca-Coly? (nechte 
odpovědět děti) Na celý výrobní proces je to neuvěřitelných 200 litrů vody. 
A za 2.: snažme se o změnu smýšlení ve prospěch druhých už nyní, dokud 
je čas. Až jednou budeme stát před Boží tváří, pak už budeme odkázáni 
„pouze“ na přímluvu druhých. Nyní ještě můžeme mnoho věcí změnit. 
Vezměte si nyní test a zkuste si odpovědět na pár otázek.  


