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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C 

 

Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, 
Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, 
zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden ze zločinců, kteří viseli na kříži, 

se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš 
Boha? Vždyť jsi odsouzen ke stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si 
zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: Ježíši, pamatuj na mě, až 

přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“  
(Lk 23,35-43) 

Milé přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o jedné nesmírně důležité 

věci. A tím je skutečnost, že do ráje nejdeme sami. Ani Ježíš totiž do ráje nešel 

sám. Někoho vzal s sebou. Někoho, kdo byl spravedlivě,  

i když pro nás velmi krutě, odsouzen a kdo byl nakonec Ježíšem kanonizován. 

Co to znamená? To znamená, že byl prohlášen za svatého  

a my víme, že je v Božím království, tedy v ráji. O kom to mluvím? (nechte 

reagovat děti) Ano, lotr visící vedle Ježíše na kříži byl prvním svatým. Jak si to 

můžeme vysvětlit, vždyť to byl zločinec? A mohou se tedy do ráje dostat i 

zločinci? Ano, tento zločinec se do ráje dostal, protože to sám Ježíš řekl. 

Podmínkou nebylo to, že jako jediný se Ježíše zastal, když ostatní se mu 

posmívali, ale protože prosil o odpuštění  

a vyznal svou víru. Co totiž ten člověk Ježíši řekl? (nechte reagovat děti) Řekl: 

„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království.“ A my jsme slyšeli, že 

Ježíš mu to slíbil. Ještě ten den bude s Ježíšem v ráji. Máme tedy jistotu, že ráj 

opravdu existuje. Podmínkou k tomu, abychom do ráje mohli jednou vstoupit, je 

víra v Ježíše Krista. S ním se vstupuje do ráje. Sami to nezvládneme, ale 

s Bohem, který proto, abychom s ním mohli být v ráji, přišel na zem a žil 

životem člověka, to lze. A jeho pozemský život končil velmi drasticky. Smrt na 

kříži byla velmi bolestivá a my si to nedokážeme ani představit. Vidíme ji sice 

v kostele, protože v každém kostele je Ježíš na kříži, možná nám visí Ježíš na 

kříži i doma, ale přesto si nedokážeme představit, jak velké utrpení to bylo a 

také, jak velká láska to byla. Vždyť ti, kteří rovněž byli u ukřižovaného Ježíše, 

měli pravdu, když říkali, že má udělat zázrak a sestoupit z kříže. Ježíš by to jistě 

dokázal. Byl to Bůh a mnoho lidí vidělo, kolik zázraků udělal, kolik uzdravení a 

dokonce tři lidi vzkřísil z mrtvých. Ale On nepřišel uzdravovat, dělat zázraky 

jen několika lidem. On přišel zachránit všechny tím, že přemohl smrt svým 

zmrtvýchvstáním. Díky tomu i my máme naději, že s ním jednou budeme v ráji. Že 

nejsme sami a do Jeho království, že nás sám doprovodí. Ať máme tedy takovou 

víru. 

 



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. 

Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C 
 

Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, 
Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, 
zachraň sám sebe!“ Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král. Jeden ze zločinců, kteří viseli na kříži, 

se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš 
Boha? Vždyť jsi odsouzen ke stejnému trestu! My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si 
zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: Ježíši, pamatuj na mě, až 

přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“  
(Lk 23,35-43) 

Pomůcky: pracovní list , nůžky, lepidlo 

Milé přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o jedné nesmírně 
důležité věci. A tím je skutečnost, že do ráje nejdeme sami. Ani Ježíš totiž 
do ráje nešel sám. Někoho vzal s sebou. Někoho, kdo byl spravedlivě 
odsouzen a kdo byl nakonec Ježíšem kanonizován. Co to znamená? To 
znamená, že byl prohlášen za svatého a my víme, že je v Božím království, 
tedy v ráji. O kom to mluvím? (nechte reagovat děti) Ano, lotr visící 
vedle Ježíše na kříži byl prvním svatým. Jak si to můžeme vysvětlit, vždyť 
to byl zločinec? A mohou se tedy do ráje dostat i zločinci? Ano, tento 
zločinec se do ráje dostal, protože to sám Ježíš řekl. Podmínkou nebylo 
to, že jako jediný se Ježíše zastal, když ostatní se mu posmívali, ale 
protože prosil o odpuštění a vyznal svou víru. Co totiž ten člověk Ježíši 
řekl? (nechte reagovat děti) Řekl: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 
svého království.“ A my jsme slyšeli, že Ježíš mu to slíbil. Ještě ten den 
bude s Ježíšem v ráji. Máme tedy jistotu, že ráj opravdu existuje. 
Podmínkou k tomu, abychom do ráje mohli jednou vstoupit, je víra 
v Ježíše Krista. S ním se vstupuje do ráje. Sami to nezvládneme, ale 
s Bohem, který proto, abychom s ním mohli být v ráji, přišel na zem a žil 
životem člověka, to lze. A jeho pozemský život končil velmi drasticky. 
Smrt na kříži byla velmi bolestivá a my si to nedokážeme ani představit. 
Vidíme ji sice v kostele, protože v každém kostele je Ježíš na kříži, možná 
nám visí Ježíš na kříži i doma, ale přesto si nedokážeme představit, jak 
velké utrpení to bylo a také, jak velká láska to byla. Vždyť ti, kteří rovněž 
byli u ukřižovaného Ježíše, měli pravdu, když říkali, že má udělat zázrak 
a sestoupit z kříže. Ježíš by to jistě dokázal. Byl to Bůh a mnoho lidí 
vidělo, kolik zázraků udělal, kolik uzdravení.  Ale On nepřišel uzdravovat, 
dělat zázraky jen několika lidem. On přišel zachránit všechny tím, že 
přemohl smrt svým zmrtvýchvstáním. Díky tomu i my máme naději, že s 
ním jednou budeme v ráji. Že nejsme sami a do Jeho království, že nás sám 
doprovodí. Ať máme tedy takovou víru. (Rozdejte pracovní list) 


