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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

31. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Potom vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, 
velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé 

postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel 
k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém 

domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to viděli, reptali a říkali: „Vešel jako 
host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a 

jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto 
domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co 

zahynulo.“(Lk 19, 1-10)  

 
Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli známý příběh o celníkovi, 
kterému se změnil po setkání s Ježíšem celý život.  Tak nejprve si 
vzpomeňme, jak se ten celník jmenoval a proč byl v Jerichu tak 
neoblíbený. (nechte odpovědět děti) Jmenoval se Zacheus, což v překladu 
znamená „čistý“ nebo také „Bůh si pamatuje“. Myslím, že to přesně 
vyjadřuje Zachea. „Čistý“ není myšleno tak, že by měl nade vše rád 
hygienu, ale význam je spíše v tom, že Zacheus coby vrchní celník byl 
hříšným člověkem, který se po setkání s Ježíšem změnil. Byl opět čistý, 
když litoval svého špatného chování, a napravil to, co spáchal. Ale víte 
vlastně, co Zacheus spáchal? Kde vzal to velké bohatství, o kterém se 
v Evangeliu apoštol Lukáš zmiňuje? (nechte odpovědět děti) On totiž 
okrádal lidi, když platili daně. Díky tomuto okrádání Zacheus velmi 
zbohatl. Jak to ale souvisí se jménem Zacheus – tedy „čistý, či Bůh si 
pamatuje“? I přesto, že Zacheus byl hříšník, Ježíš se od něj neodvrátil. 
Naopak. Ježíš se na Zachea podíval, vyzval ho, aby slezl ze stromu, a pozval 
se k němu domů. To bylo pro tehdejší židovskou společnost něco 
neslýchaného. Vejít do domu hříšníka znamenalo, že se tím vyjadřuje 
souhlas s hříšným chováním, a člověk, který takto jednal, se tím stal také 
hříšníkem.  Ježíšovi na Zacheovi záleželo a to více, než na tom, co si o něm 
židé myslí. A tím se dostáváme k druhému významu jména Zacheus – „Bůh 
si pamatuje“. Bůh totiž nezapomíná na žádného člověka, i kdyby to byl 
největší hříšník. Bůh je milosrdný a záleží pouze na člověku, jestli jeho 
milosrdenství přijme nebo ne. A přijal ho Zacheus? (nechte odpovědět 
děti) Ano, přijal. A hned také napravil to, co udělal. Jak? (nechte 
odpovědět děti) Polovinu svého majetku dal chudým a těm, které ošidil, to 
čtyřnásobně odplatil. To muselo být něco, že? To musela být radost! Ze 
Zachea se stal štědrý člověk. A co my? Dokážeme se i my tak nadchnout 
z Ježíše, který k nám přichází? Při sv. přijímání to můžeme zažít. Záleží jen 
na nás. 
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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. 

31. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Potom vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, 
velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé 

postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel 
k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: dnes musím zůstat v tvém 

domě.“ On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to viděli, reptali a říkali: „Vešel jako 
host k hříšníkovi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici svého majetku, Pane, dám chudým, a 

jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto 
domu spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co 

zahynulo.“(Lk 19, 1-10)  
Pomůcky: bílé papíry a tužky 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli známý příběh o celníkovi, 
kterému se změnil po setkání s Ježíšem celý život.  Tak nejprve si 
vzpomeňme, jak se ten celník jmenoval a proč byl v Jerichu tak 
neoblíbený. (nechte odpovědět děti) Jmenoval se Zacheus, což v překladu 
znamená „čistý“ nebo také „Bůh si pamatuje“. Myslím, že to přesně 
vyjadřuje Zachea. „Čistý“ není myšleno tak, že by měl nade vše rád 
hygienu, ale význam je spíše v tom, že Zacheus coby vrchní celník byl 
hříšným člověkem, který se po setkání s Ježíšem změnil. Byl opět čistý, 
když litoval svého špatného chování, a napravil to, co spáchal. Ale víte 
vlastně, co Zacheus spáchal? Kde vzal to velké bohatství, o kterém se 
v Evangeliu apoštol Lukáš zmiňuje? (nechte odpovědět děti) On totiž 
okrádal lidi, když platili daně. Díky tomuto okrádání Zacheus velmi 
zbohatl. Jak to ale souvisí se jménem Zacheus – tedy „čistý, či Bůh si 
pamatuje“? I přesto, že Zacheus byl hříšník, Ježíš se od něj neodvrátil. 
Naopak. Ježíš se na Zachea podíval, vyzval ho, aby slezl ze stromu, a pozval 
se k němu domů. To bylo pro tehdejší židovskou společnost něco 
neslýchaného. Vejít do domu hříšníka znamenalo, že se tím vyjadřuje 
souhlas s hříšným chováním, a člověk, který takto jednal, se tím stal také 
hříšníkem.  Ježíšovi na Zacheovi záleželo a to více, než na tom, co si o něm 
židé myslí. A tím se dostáváme k druhému významu jména Zacheus – „Bůh 
si pamatuje“. Bůh totiž nezapomíná na žádného člověka, i kdyby to byl 
největší hříšník. Bůh je milosrdný a záleží pouze na člověku, jestli jeho 
milosrdenství přijme nebo ne. A přijal ho Zacheus? (nechte odpovědět 
děti) Ano, přijal. A hned také napravil to, co udělal. Jak? (nechte 
odpovědět děti) Polovinu svého majetku dal chudým a těm, které ošidil, to 
čtyřnásobně odplatil. To muselo být něco, že? To musela být radost! Ze 
Zachea se stal štědrý člověk. A co my? Dokážeme se i my tak nadchnout 
z Ježíše, který k nám přichází? Při sv. přijímání to můžeme zažít. Záleží jen 
na nás. 
Vezměte si nyní papír a zkuste si na něj napsat, co byte ve svém životě 
chtěli změnit. Tyto vaše myšlenky pak můžete přinést k obětnímu stolu 
spolu s obětními dary.   


