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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

3. NEDĚLE POTSNÍ - CYKLUS C 
 

Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm 
hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři:  

‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat 
půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště 

ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“ (Lk 13, 6-9) 
 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Milé děti, v úryvku dnešního evangelia jsme slyšeli o jednom ovocném 
stromu. Vzpomene si někdo z vás, o jaký strom se jednalo? (nechte odpovědět 
děti) Ano, byl to fíkovník. Máte někdo z vás doma fíkovník? (nechte odpovědět 
děti) Pravděpodobně ne, protože fíkovník roste v místech s vyšší teplotou, to 
znamená v tropech nebo v subtropech. Na fíkovníku rostou fíky, které jsou 
velmi chutné a jsou zdrojem draslíku, který člověk potřebuje a také vitamínu 
C a vitamínu B. Pro obyvatele tehdejší Palestiny byly fíky důležitým zdrojem 
potravy.  
Pán Ježíš učedníkům vypráví podobenství právě o fíkovníku. Ale nebyl to 
fíkovník plný fíků, ale právě naopak. Byl to strom, který už tři roky, žádné 
plody neměl. Proto není divu, že v Ježíšově podobenství ho majitel půdy chtěl 
porazit a na tom místě zasadit strom nový.  
Toto podobenství nám má něco sdělit. My lidé jsme v něm přirovnáni 
k fíkovníku. Někteří lidé žijí podle Božích zákonů. Mají v úctě Boha, mluví o 
něm vždy s láskou, rádi chodí Boha chválit na bohoslužby, nelžou Bohu, 
druhým lidem ani sobě, nemají nikoho v nenávisti, dodrží to, co slíbí apod. 
K jakému stromu byste takové lidi děti přirovnaly? K plodnému stromu 
s krásným ovocem nebo ke stromu suchému, kde ovoce neroste a když ano, 
tak je velmi trpké? (nechte odpovědět děti) A jaké plody si představujete 
v životě takových lidí? Může to být dobrá rada příteli, povzbudivé chování, 
radostná tvář apod.? (nechte odpovědět děti)  
A jak je to s těmi druhými lidmi, kteří nejsou k druhým lidem dobří, kteří 
nadávají, ubližují, nedokážou ovládat svůj hněv, kteří se jen vychloubají…. 
Jaké plody dávají tito lidé? (nechte odpovědět děti). Často je to pomluva 
druhého, nadávky, rouhání vůči Bohu, zesměšňování druhých atd. S takovými 
lidmi se většinou nekamarádíme, máme snahu se jim spíše vyhnout. A dělá to 
tak i Pán Ježíš? Také ty lidi odsoudí a raději se jim vyhne? (nechte odpovědět 
děti) Kdepak, Ježíš se je snaží povzbuzovat, aby své chování změnili. Je jako 
zahradník, který dává fíkovníku ještě naději na změnu.  
Pro nás takovým povzbuzením může být postní doba. To je čas, kdy se snažíme 
ještě více přinášet dobré plody našeho úsilí při poctivé přípravě na Velikonoce. 
Proto buďme jako ten zahradník a když vidíme, že někdo není hodný, že zlobí, 
tak se snažme neobracet se zády, ale spíše ho povzbuzovat k tomu, aby byl 
lepší. Třeba si od vás dá říci a příště už bude dávat sám lepší plody.  
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 
3. NEDĚLE POTSNÍ - CYKLUS C 

Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm 
hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři:  

‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč má zabírat 
půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště 

ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“ (Lk 13, 6-9) 

 
Pomůcky: Pracovní list z Kanán – katecheze na neděli, pastelky 
Milé děti, v úryvku dnešního evangelia jsme slyšeli o jednom ovocném 
stromu. Vzpomene si někdo z vás, o jaký strom se jednalo? (nechte odpovědět 
děti) Ano, byl to fíkovník. Máte někdo z vás doma fíkovník? (nechte odpovědět 
děti) Pravděpodobně ne, protože fíkovník roste v místech s vyšší teplotou, to 
znamená v tropech nebo v subtropech. Na fíkovníku rostou fíky, které jsou 
velmi chutné a jsou zdrojem draslíku, který člověk potřebuje a také vitamínu 
C a vitamínu B. Pro obyvatele tehdejší Palestiny byly fíky důležitým zdrojem 
potravy. Pán Ježíš učedníkům vypráví podobenství právě o fíkovníku. Ale 
nebyl to fíkovník plný fíků, ale právě naopak. Byl to strom, který už tři roky, 
žádné plody neměl. Proto není divu, že v Ježíšově podobenství ho majitel půdy 
chtěl porazit a na tom místě zasadit strom nový.  
Toto podobenství nám má něco sdělit. My lidé jsme v něm přirovnáni 
k fíkovníku. Někteří lidé žijí podle Božích zákonů. Mají v úctě Boha, mluví o 
něm vždy s láskou, rádi chodí Boha chválit na bohoslužby, nelžou Bohu, 
druhým lidem ani sobě, nemají nikoho v nenávisti, dodrží to, co slíbí apod. 
K jakému stromu byste takové lidi děti přirovnaly? K plodnému stromu 
s krásným ovocem nebo ke stromu suchému, kde ovoce neroste a když ano, 
tak je velmi trpké? (nechte odpovědět děti) A jaké plody si představujete 
v životě takových lidí? Může to být dobrá rada příteli, povzbudivé chování, 
radostná tvář apod.? (nechte odpovědět děti)  
A jak je to s těmi druhými lidmi, kteří nejsou k druhým lidem dobří, kteří 
nadávají, ubližují, nedokážou ovládat svůj hněv, kteří se jen vychloubají…. 
Jaké plody dávají tito lidé? (nechte odpovědět děti). Často je to pomluva 
druhého, nadávky, rouhání vůči Bohu, zesměšňování druhých atd. S takovými 
lidmi se většinou nekamarádíme, máme snahu se jim spíše vyhnout. A dělá to 
tak i Pán Ježíš? Také ty lidi odsoudí a raději se jim vyhne? (nechte odpovědět 
děti) Kdepak, Ježíš se je snaží povzbuzovat, aby své chování změnili. Je jako 
zahradník, který dává fíkovníku ještě naději na změnu.  
Pro nás takovým povzbuzením může být postní doba. To je čas, kdy se snažíme 
ještě více přinášet dobré plody našeho úsilí při poctivé přípravě na Velikonoce. 
Proto buďme jako ten zahradník a když vidíme, že někdo není hodný, že zlobí, 
tak se snažme neobracet se zády, ale spíše ho povzbuzovat k tomu, aby byl 
lepší. Třeba si od vás dá říci a příště už bude dávat sám lepší plody.  
Rozdejte dětem pracovní list, kde mají obtáhnout a vybarvit plody.  


