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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

2. neděle postnícyklus A 
 

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. (…).Petr 
se ujal slova a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden 
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." (…) Když sestupovali s hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu 
o tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrtvých.(Mt 17, 1-9). 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Dnes jsme slyšeli, že Ježíš zve tři učedníky na výšlap. Pamatujete si ještě 
jejich jména? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Víte, proč si Ježíš vybral právě tyto tři? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byli jeho nejužšími spolupracovníky. Říkáme jim sloupy církve.  
Pamatujete si, na kterou horu je vedl? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Říkáme ji Hora Tábor. Chodily jste někdy po horách? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Proč myslíte, že je vzal na horu? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Hora je místo, které se tyčí nad okolní krajinou, z vrcholu vidíme do 
dalekého kraje a když horu zdoláme, prožíváme nejen pocit vítězů, ale také 
úžas nad Božím stvořením, které se rozkládá, kam až oko dohlédne. Lidé 
šplhají po horách, aby prožili dotek Boží. Nedá se to slovy ani pořádně 
popsat. 
V dnešním čtení jsme slyšeli, jak se Bůh dotkl Petra, Jakuba a Jana. 
Pamatujete si, co se stalo? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Musela to být krásná chvíle! Proto se to nedalo slovy pořádně popsat. 
Evangelista Matouš se o to alespoň pokusil: „Ježíš byl před nimi 
proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.“ 
Když prožíváme něco krásného, přejeme si, aby to nikdy neskončilo!  To 
prožívali také apoštolové. Co říkal Petr? 
"Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany.“ Ale všichni 
se museli vrátit zpět dolů a sestoupit z Hory. Ježíš ještě nebyl vzkříšen a 
nevstoupil na nebesa, takže stav nekonečného a dokonalého štěstí nemohl 
trvat. Bylo před nimi ještě spoustu práce a museli se toho ještě mnoho 
naučit. Tak je to i v našem životě. Je potřeba žít s Pánem Ježíšem, 
následovat Ho. Občas prožijeme krásnou chvíli, kdy se nás Bůh obzvlášť 
dotkne. Je to takové Boží objetí. Maminka nás také neobjímá neustále. 
Musíme jít a učit se žít. Přitom nám ona a tatínek pomáhají. Moc Vás 
chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, abyste 
se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 



 
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. 

 

2. neděle postní cyklus A 
 

„Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. 
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. (…)Když 
ještě mluvil, zastínil je najednou světlý oblak, a hle - z oblaku se ozval hlas: "To je můj 
milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!" Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k 
zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte, nebojte se!" (Mt 17, 1-9). 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ textilní sáček nebo tašku, která má stahovací hrdlo, např. sáček na přezůvky 
+ sladkosti do tašky 

 

Děti, podívejte se, co tady pro Vás mám. (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Může tam být cokoli. Něco dobrého – bonbony, lízátko, jablko, ale také 
myška, která vás kousne, když do sáčku (tašky) sáhnete. Děti, kdo má 
odvahu do sáčku (tašky) sáhnout? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Kněz vybídne některé z dětí, aby sáhlo do sáčku (tašky). Sáhni do sáčku 
(tašky), ale neříkej, co je uvnitř. Děkuji. 
V Evangeliu jsme dnes slyšeli, že Ježíš zve Petra, Jakuba a Jana na výšlap 
na velikou horu. Už jste také byly na výšlapu? (dát prostor dětem) 
Výšlap je dost náročný a obvykle je i dobrodružstvím. Pán Ježíš je vzal na 
horu, aby zažili dobrodružství, něco neopakovatelného.  
Pamatujete si dvě věci, které se staly? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Musela to být krásná chvíle! Vidět Ježíše v nebeské kráse a slyšet Boží hlas. 
Co by se stalo, kdyby apoštolové zůstali doma, kdyby se vymlouvali, že se 
jim nechce, nebo kdyby neměli odvahu? (dát prostor dětem) 
Nezažili by s Ježíšem to velké dobrodružství. Křesťanství není pro pecivály, 
lenochy ani pro zbabělce, ale pro odvážné lidi.  
Teď už můžeme říci, co je v sáčku (tašce). Kněz vyzve dítě, které mělo 
odvahu sáhnout do sáčku (tašky), aby řeklo, co je v sáčku (v tašce). 
Uvnitř jsou opravdu sladkosti. Kdyby si nenašel odvahu sáhnout dovnitř, 
nikdy by si nepoznal, že uvnitř je něco tak sladkého a dobrého. Tak je to i 
v našem životě. Žít s Pánem Ježíšem to není pro pecivály, lenochy ani pro 
zbabělce. To je pro odvážné lidi, jakými se učíte být i vy, jakými jsou vaši 
rodiče. Kromě odvahy to chce mít také velkou důvěru v Pána Ježíše. Moc 
Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 


