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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
32. neděle v mezidobí Cyklus C 

 
K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro 
nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme 
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. 
Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela  

i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech 
sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné 

dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, 
jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, 

to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem 
Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro 

něho.“ (Lk 20,27-38) 
 

Milí přátelé, minulý víkend jsme prožili dva svátky. Víte jaké? (nechte 
odpovědět děti) Byl to Svátek všech svatých a Památka zesnulých. Možná, 
že jste také byli na hřbitově, abyste se tam pomodlili za vaše předky nebo 
přátele a zapálili svíčku. Dnešní evangelium, které jsme před chvílí 
slyšeli, také mluví o věčnosti. Na posmrtný život se Ježíše ptají 
saduceové. Kdo to jsou saduceové? To je skupina židů, kteří byli bohatí, 
patřili k nejvyšší vrstvě tehdejší společnosti. Saduceové nevěřili na 
vzkříšení mrtvých, ani na existenci duchů nebo andělů. Svoji otázkou 
vlastně chtěli Ježíše vyprovokovat, aby ho pak mohli před ostatními židy 
zesměšnit. Co jim o posmrtném životě řekl Ježíš? (nechte odpovědět děti) 
Ježíš jim odpověděl, že Bůh je Bohem živých. Co to znamená? To 
znamená, že po naší fyzické smrti opravdu existuje život s Bohem, který 
na nás čeká. U Boha už nebude nemoc ani bolest, ale jen radost. Možná, 
že jste už měli ve své rodině nějakou prababičku nebo pradědečka, kteří 
zemřeli. A možná, že už tím, že byli staří, tak vaši stařečkové hůř slyšeli, 
viděli nebo se nemohli pohybovat. To budou mít to unavené a nemocné 
tělo také v nebi? Jaké tedy bude to vzkříšené tělo, o kterém mluví Ježíš  
a které je nyní uložené na hřbitově? (nechte odpovědět děti) Bude to tělo 
oslavené. I Ježíš, když vstal z mrtvých, měl oslavené tělo. Byly na něm 
sice vidět jizvy po hřebech i rána v boku, které se směl apoštol Tomáš 
dotknout, ale bylo to tělo oslavené. Vždyť ho v oslaveném těle ani Máří 
Magdaléna zprvu nepoznala. A tak i my všichni budeme mít jednou tělo 
oslavené. A do té doby se budeme hřát v Boží přítomnosti, kde naší duši 
bude krásně. A určitě je tam také krásně našim drahým zemřelým. Není 
to nádherná budoucnost?  
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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. 

32. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro 
nás ustanovil: ‘Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme 
jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný. 
Ženu si vzal druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli. Nakonec zemřela  

i ta žena. Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech 
sedm!“ Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdávají. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné 

dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, 
jsou totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. A že mrtví budou vzkříšeni, 

to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána ‘Bohem Abrahámovým, Bohem 
Izákovým a Bohem Jakubovým’. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro 

něho.“ (Lk 20,27-38) 
 
Pomůcka: Modlitby na hřbitov 

Milí přátelé, minulý víkend jsme prožili dva svátky. Víte jaké? (nechte 
odpovědět děti) Byl to Svátek všech svatých a Památka zesnulých. Možná, 
že jste také byli na hřbitově, abyste se tam pomodlili za vaše předky nebo 
přátele a zapálili svíčku. Dnešní evangelium, které jsme před chvílí 
slyšeli, také mluví o věčnosti. Na posmrtný život se Ježíše ptají 
saduceové. Kdo to jsou saduceové? To je skupina židů, kteří byli bohatí, 
patřili k nejvyšší vrstvě tehdejší společnosti. Saduceové nevěřili na 
vzkříšení mrtvých, ani na existenci duchů nebo andělů. Svoji otázkou 
vlastně chtěli Ježíše vyprovokovat, aby ho pak mohli před ostatními židy 
zesměšnit. Co jim o posmrtném životě řekl Ježíš? (nechte odpovědět děti) 
Ježíš jim odpověděl, že Bůh je Bohem živých. Co to znamená? To 
znamená, že po naší fyzické smrti opravdu existuje život s Bohem, který 
na nás čeká. U Boha už nebude nemoc ani bolest, ale jen radost. Možná, 
že jste už měli ve své rodině nějakou prababičku nebo pradědečka, kteří 
zemřeli. A možná, že už tím, že byli staří, tak vaši stařečkové hůř slyšeli, 
viděli nebo se nemohli pohybovat. To budou mít to unavené a nemocné 
tělo také v nebi? Jaké tedy bude to vzkříšené tělo, o kterém mluví Ježíš  
a které je nyní uložené na hřbitově? Bude to tělo oslavené. I Ježíš, když 
vstal z mrtvých, měl oslavené tělo. Byly na něm sice vidět jizvy po 
hřebech i rána v boku, které se směl apoštol Tomáš dotknout, ale bylo to 
tělo oslavené. Vždyť ho v oslaveném těle ani Máří Magdaléna zprvu 
nepoznala. A tak i my všichni budeme mít jednou tělo oslavené. A do té 
doby se budeme hřát v Boží přítomnosti, kde naší duši bude krásně.  
A určitě je tam také krásně našim drahým zemřelým. Není to nádherná 
budoucnost? Vezměte si nyní každý tento lísteček, kde máte modlitbu za 
zemřelé a jděte ještě dnes na jakýkoli hřbitov. Můžete tak zemřelým 
vymodlit radost, o které jsme dnes mluvili. (rozdejte modlitby dětem) 


