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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

5. neděle mezidobí cyklus A 
 

Ježíš řekl svým učedníkům:"Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? 
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. 
Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, 
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše 
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."(Mt 5,13-16) 

 
 

Milí přátelé, kdo by mi řekl něco o sv. Pavlovi? (dát prostor dětem) 
Je to třináctý apoštol, kterého Pán Ježíš povolal před branami Damašku, 
když pronásledoval křesťany. Se svými spolupracovníky založil mnoho 
farností, církevních obcí, a také jim napsal několik listů, epištol, které 
jsou uchovány v Bibli. Musel to být úžasný muž, když mu tolik lidí 
uvěřilo. Naslouchali jste dnes druhému čtení z listu sv. Pavla církvi 
v Korintu? Sv. Pavel v něm říká něco zvláštního: „Bratři, když jsem k 
vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní 
výřečností nebo moudrostí. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, 
se strachem a obavami. Moje mluvení a kázání nezáleželo v 
přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování Ducha a moci.“  
Co tím asi myslel? Napadá vás něco? (dát prostor dětem) 
Tenhle veliký muž měl strach! Představte si to! Možná máme i my strach 
mluvit o Ježíšovi se svými kamarády nebo příbuznými, zvláště když 
nejsou věřící. Ale Pán Ježíš nám v Evangeliu dává dvě rady. Pamatujete si 
je? Čím máme být pro lidi kolem nás? (dát prostor dětem) 
Říká, že každý pokřtěný je solí a světlem pro tento svět!  
Jste pokřtění? (dát prostor dětem) 
Tak je to jasné: jste solí a světlem pro tento svět! Sůl v jídle je nezbytná, 
aby většině z nás jídlo chutnalo. Světlo je pro člověka důležité, protože ve 
tmě nedokáže dlouhodobě žít. A tak my pokřtění máme ochutit život 
našich kamarádů a být jim světlem na cestě.  
A jak? No přece tím, že světu zvěstujeme Pána Ježíše, vyprávíme o Něm, 
aby všichni věděli, že On je náš Přítel a Pomocník a že za nás zemřel na 
kříži a vstal z mrtvých. On je nadějí a radostí pro tento svět. Nevadí, že 
máme strach. To měli i takoví velikáni jako sv. Pavel. Začněme tím, že 
světu přineseme náš úsměv a radost, protože Ježíš je náš Přítel a 
Pomocník. Je to strašně důležité. Bez nás by život neměl tu správnou 
chuť a bez našeho světla by lidé ztratili směr i cíl.  
Jestliže se nebojíme svým životem svědčit o tom, že jsme křesťané  
a ukazujeme svým přátelům a kamarádům to správné světlo, tak děláme 
pro tento svět mnoho dobrého.  



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. 
 

5. neděle mezidobí cyklus A 
 
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? 
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. 
Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, 
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše 
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16) 

 
 

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ Mapa starého světa s městem Korint (příloha ke katechezi) 

 

Milí přátelé, kdo by mi něco řekl o sv. Pavlovi? (dát prostor dětem) 
Je to třináctý apoštol, kterého Pán Ježíš povolal před branami Damašku, 
když pronásledoval křesťany. Se svými spolupracovníky založil mnoho 
„farností a také jim napsal několik listů, které jsou uchovány v Bibli. 
Musel to být úžasný muž, když mu tolik lidí uvěřilo. Dnes bylo 2. čtení z 
listu sv. Pavla Korintským. Víte, kde je Korint? (dát prostor dětem) 
Je zde (ukázat na mapě) a sv. Pavel hlásal tady všude. To byl machr. Sv. 
Pavel v dnešním listě říká něco zvláštního: „Bratři, když jsem k vám 
přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní 
výřečností nebo moudrostí. Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, 
se strachem a obavami.“ Co tím asi myslel? (dát prostor dětem) 
Tenhle veliký muž měl strach! Představte si to! Možná máte také strach 
mluvit o Ježíšovi se svými kamarády nebo příbuznými, zvláště když 
nejsou věřící. Ale Pán Ježíš nám v Evangeliu dává dvě rady. Pamatujete si 
je? Čím máme být pro lidi kolem nás? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Říká, že každý pokřtěný je solí a světlem pro tento svět!  
Víte čím? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
No přece tím, že světu zvěstujeme Pána Ježíše, vyprávíme o Něm, aby 
všichni věděli, že On je náš Přítel a Pomocník a že za nás zemřel na kříži a 
vstal z mrtvých. Nevadí, že máme strach. To měli i velikáni jako sv. Pavel. 
Začněme tím, že světu přineseme náš úsměv a radost, protože Ježíš je náš 
Přítel a Pomocník. Je to strašně důležité. Bez nás by život neměl tu 
správnou chuť a bez našeho světla by lidé ztratili směr i cíl.  
Jestliže se nebojíme svým životem svědčit o tom, že jsme křesťané  
a ukazujeme svým přátelům a kamarádům to správné světlo, tak děláme 
pro tento svět mnoho dobrého.  
 


