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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
30. neděle v mezidobí Cyklus C 

 
Ježíš o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 

„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil  
a takto se sám u sebe modlil: ´Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, 

cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.` 
Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ´Bože, 
slituj se nade mnou hříšným.` Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne 

farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  (Lk 18,9-14) 
 

Milí přátelé, dnes opět evangelium mluví o modlitbě. Tentokrát skrze 
podobenství o farizeovi a celníkovi. Farizej byl zbožný žid, který 
dodržoval Zákon a také si na jeho dodržování zakládal. Jeho modlitba je 
vlastně modlitbou k sobě samému. Proč? (nechte odpovědět děti) Protože 
v ní farizej vypočítává své přednosti a zásluhy. Dokonce je v  jeho 
modlitbě i odsouzení druhých. Ale dodržoval ten farizej opravdu celý 
Zákon? Nezapomněl ve své domýšlivosti na něco podstatného? (nechte 
odpovědět děti) Zdá se, že na zákon milovat Boha a bližního zcela 
zapomněl. Boha nemiloval, protože miloval sebe a bližního také 
nemiloval, protože jím pohrdal. A co ten celník? Jaký postoj zaujal vůči 
Bohu celník? (nechte odpovědět děti) Neodvážil se ani zvednout oči, 
zůstal vzadu, bil se v prsa a prosil o odpuštění. Ježíš v tomto podobenství, 
v tomto rozdílném postoji obou modlících se mužů, vidí jasný rozdíl. 
Jeden byl ospravedlněn pro svoji pokoru a druhý, pro svoji pýchu nikoli. 
Je nám jasné, kdo ano a kdo ne. Možná nám ale nemusí být jasné, proč 
nám to Ježíš říká. Kdo by se domníval, že by Ježíš schvaloval hřích, když 
říká, že celník – hříšník byl ospravedlněn, tak by to pochopil špatně. 
Celník nebyl ospravedlněn proto, že je hříšník, ale proto, že svůj hřích 
uznává a prosí o odpuštění. A proč tedy není ospravedlněn farizej? 
(nechte odpovědět děti) Protože ten ve své domýšlivosti ani nepřipouští, 
že by něčím zhřešil. A přitom jeho hříchem je pýcha, která ho omezuje ve 
vztahu k Bohu, a pohrdání, které ho omezuje ve vztahu k druhým.  
A co toto podobenství říká dnešnímu člověku? Říká stále to samé. Kdo by 
si myslel, že je lepší, protože ti ostatní kolem něj jsou horší, ten se podobá 
farizeovi a není na cestě do Božího království. Oproti tomu, ten, který si 
uvědomuje, že Bůh je milující otec, který nás očekává a prosí takového 
Boha o milosrdenství, je nasměrován správným směrem. A to i přesto, že 
někdy šlápne vedle. Důležité je, aby obnovil svůj vztah k Bohu a tak mu 
dovolil, aby ho svým milosrdenstvím zahrnul. 
 
 



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. 

30. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Ježíš o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství: 
„Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil  

a takto se sám u sebe modlil: ´Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, 
cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.` 
Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: ´Bože, 
slituj se nade mnou hříšným.` Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne 

farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“  (Lk 18,9-14) 
 
Pomůcka: Pracovní list z Kanán- katecheze na neděli, nůžky 

Milí přátelé, dnes opět evangelium mluví o modlitbě. Tentokrát skrze 
podobenství o farizeovi a celníkovi. Farizej byl zbožný žid, který 
dodržoval Zákon a také si na jeho dodržování zakládal. Jeho modlitba je 
vlastně modlitbou k sobě samému. Proč? (nechte odpovědět děti) Protože 
v ní farizej vypočítává své přednosti a zásluhy. Dokonce je v  jeho 
modlitbě i odsouzení druhých. Ale dodržoval ten farizej opravdu celý 
Zákon? Nezapomněl ve své domýšlivosti na něco podstatného? (nechte 
odpovědět děti) Zdá se, že na zákon milovat Boha a bližního zcela 
zapomněl. Boha nemiloval, protože miloval sebe a bližního také 
nemiloval, protože jím pohrdal. A co ten celník? Jaký postoj zaujal vůči 
Bohu celník? (nechte odpovědět děti) Neodvážil se ani zvednout oči, 
zůstal vzadu, bil se v prsa a prosil o odpuštění. Ježíš v tomto podobenství, 
v tomto rozdílném postoji obou modlících se mužů, vidí jasný rozdíl. 
Jeden byl ospravedlněn pro svoji pokoru a druhý, pro svoji pýchu nikoli. 
Je nám jasné, kdo ano a kdo ne. Možná nám ale nemusí být jasné, proč 
nám to Ježíš říká. Kdo by se domníval, že by Ježíš schvaloval hřích, když 
říká, že celník – hříšník byl ospravedlněn, tak by to pochopil špatně. 
Celník nebyl ospravedlněn proto, že je hříšník, ale proto, že svůj hřích 
uznává a prosí o odpuštění. A proč tedy není ospravedlněn farizej? 
(nechte odpovědět děti) Protože ten ve své domýšlivosti ani nepřipouští, 
že by něčím zhřešil. A přitom jeho hříchem je pýcha, která ho omezuje ve 
vztahu k Bohu, a pohrdání, které ho omezuje ve vztahu k druhým.  
A co toto podobenství říká dnešnímu člověku? Říká stále to samé. Kdo by 
si myslel, že je lepší, protože ti ostatní kolem něj jsou horší, ten se podobá 
farizeovi a není na cestě do Božího království. Oproti tomu, ten, který si 
uvědomuje, že Bůh je milující otec, který nás očekává a prosí takového 
Boha o milosrdenství, je nasměrován správným směrem. A to i přesto, že 
někdy šlápne vedle. Důležité je, aby obnovil svůj vztah k Bohu a tak mu 
dovolil, aby ho svým milosrdenstvím zahrnul. 
Dokázali byste správně poskládat dnešní podobenství na pracovním  
listu? (rozdejte dětem pracovní list) 


