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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)

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o nepoctivém správci, kterého
jeho pán propustil ze svých služeb kvůli tomu, že se příliš obohacoval. Ten
správce nebyl poctivý. Vydělával na utrpení lidí, kteří neměli dostatek
peněz k tomu, aby si mohli koupit jídlo pro svou rodinu. A proto si peníze
půjčovali. Takové půjčce se říká dluh a nepoctivý správce k jejich dluhu
přidával peníze, které pak šly do jeho kapsy. A připisoval si hodně peněz,
aby byl bohatý, i když musel dobře vědět, že ti, co si půjčovali takto peníze,
se díky dluhům dostávají do stále větší chudoby. Co by podle vás měl
správce udělat, když na jeho nepoctivé obohacování pán přišel? Zkuste
vybrat správnou odpověď z následujících možností: 1. Měl peníze, které
nepoctivě získal, vzít a utéci s nimi někam pryč, kde ho nikdo nezná? 2.
Měl všechny peníze vrátit pánovi, a to, co tam bylo navíc, dát pánovi jako
dar? Třeba by to ten pán přijal a vzal ho znovu do služby jako správce. 3.
Měl obejít ty dlužníky a sepsat s nimi nové smlouvy o půjčce, ve kterých by
už byl poctivý? Pro jakou odpověď děti hlasujete? (nechte odpovědět děti)
Ano. Správce v dnešním úryvku evangelia se zachoval tak, jak jsme to měli
v třetí variantě. A co na to řekl jeho pán? (nechte odpovědět děti) Pochválil
ho, že jednal prozíravě. Co to znamená, že jednal prozíravě? To znamená,
že si uvědomil, že musí žít poctivě a na nikom nevydělávat, protože pak ho
budou mít lidé kolem něj rádi. A proč nám to vlastně Pán Ježíš říká? On
nám chce říci, že tím pánem je náš Nebeský otec, který nám dává mnoho
darů. Dává nám celý svět, abychom ho dobře spravovali a užívali jej jako
poctivý správce. Ale co s tím máme dělat my děti, když jsme ještě ve škole,
nechodíme do práce a nevyděláváme peníze? I my máme být poctiví. Např.
ve svých povinnostech. Třeba někdo má povinnost doma uklízet svůj
pokojíček nebo vynášet odpadky nebo utírat nádobí… Zkusme to dělat
poctivě a nečekat, až nám to někdo bude muset připomenout. A také
zkusme neplýtvat a myslet na to, že všechno co máme, máme od našeho
Nebeského tatínka. Zkusíte třeba tento týden dojídat a nevyhazovat žádné
jídlo? Uděláte tím velkou radost kuchařkám a také maminkám.
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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.

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, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán – katecheze na neděli a tužky

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o nepoctivém správci, kterého
jeho pán propustil ze svých služeb kvůli tomu, že se příliš obohacoval. Ten
správce nebyl poctivý. Vydělával na utrpení lidí, kteří neměli dostatek
peněz k tomu, aby si mohli koupit jídlo pro svou rodinu. A proto si peníze
půjčovali. Takové půjčce se říká dluh a nepoctivý správce k jejich dluhu
přidával peníze, které pak šly do jeho kapsy. A připisoval si hodně peněz,
aby byl bohatý, i když musel dobře vědět, že ti, co si půjčovali takto peníze,
se díky dluhům dostávají do stále větší chudoby. Co by podle vás měl
správce udělat, když na jeho nepoctivé obohacování pán přišel? Zkuste
vybrat správnou odpověď z následujících možností: 1. Měl peníze, které
nepoctivě získal, vzít a utéci s nimi někam pryč, kde ho nikdo nezná? 2.
Měl všechny peníze vrátit pánovi, a to, co tam bylo navíc, dát pánovi jako
dar? Třeba by to ten pán přijal a vzal ho znovu do služby jako správce. 3.
Měl obejít ty dlužníky a sepsat s nimi nové smlouvy o půjčce, ve kterých by
už byl poctivý? Pro jakou odpověď děti hlasujete? (nechte odpovědět děti)
Ano. Správce v dnešním úryvku evangelia se zachoval tak, jak jsme to měli
v třetí variantě. A co na to řekl jeho pán? (nechte odpovědět děti) Pochválil
ho, že jednal prozíravě. Co to znamená, že jednal prozíravě? To znamená,
že si uvědomil, že musí žít poctivě a na nikom nevydělávat, protože pak ho
budou mít lidé kolem něj rádi. A proč nám to vlastně Pán Ježíš říká? On
nám chce říci, že tím pánem je náš Nebeský otec, který nám dává mnoho
darů. Dává nám celý svět, abychom ho dobře spravovali a užívali jej jako
poctivý správce. Ale co s tím máme dělat my děti, když jsme ještě ve škole,
nechodíme do práce a nevyděláváme peníze? I my máme být poctiví. Např.
ve svých povinnostech. Třeba někdo má povinnost doma uklízet svůj
pokojíček nebo vynášet odpadky nebo utírat nádobí… Zkusme to dělat
poctivě a nečekat, až nám to někdo bude muset připomenout. A také
zkusme neplýtvat a myslet na to, že všechno co máme, máme od našeho
Nebeského tatínka. Zkusíte třeba tento týden dojídat a nevyhazovat žádné
jídlo? Uděláte tím velkou radost kuchařkám a také maminkám. A nyní
najděte v pracovním listu 12 rozdílů. (rozdejte dětem pracovní list)

