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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
  

4. neděle postní cyklus A 
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: 
„Mistře, kdo zhřešil: on sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ Ježíš odpověděl: 

„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. Musíme 
konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude 

moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa.“ Po těch slovech plivl na zem, 
udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v rybníku 
Siloe“ - to slovo znamená „Poslaný“. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. 
Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není to ten, který tu sedával a 
žebral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ On řekl: 

„Jsem to já.“ Ptali se ho tedy: „Jak to, že teď vidíš?“ On odpověděl: „Člověk jménem 
Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl: `Jdi k Siloe a umyj se!' Šel jsem tedy, umyl 

se a vidím.“ 

Milí přátelé, i když se nemůžeme zúčastnit bohoslužeb, tak dnešní texty  
jsou velmi aktuální a můžeme si je přečíst nebo je slyšet, když sledujeme 
přenos mše sv. z televize nebo rádia. O čem nám apoštol Jan v dnešním 
evangeliu píše? Mluví o uzdravení a o víře v Boží milost. A dokonce  
o tom, že: „…Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den.“ 
Zkusme se nad tím zamyslet. Představte si, že ve svém okolí máte 
někoho, kdo právě onemocněl vážnou infekcí, se kterou bojuje dnešní 
svět. Jak na to reagovat? Budeme se ptát, kde se nakazil? Nebo jestli 
náhodou nebyl dost zodpovědný? Nebo se dokonce budeme zabývat 
myšlenkou, zda to není Boží trest? Vždyť často teď vidíme kolem sebe, že 
lidé hledají v nemoci či jiném ohrožení viníka. I v dnešním evangeliu se 
hledá viník určitého neštěstí. O kom byl příběh z dnešního Evangelia? Byl 
to příběh o slepém chlapci. Chlapec z příběhu byl od narození slepý. Být 
slepý, nevidět, to je velké trápení. Apoštolové dali Ježíši otázku: „ Mistře, 
kdo zhřešil: On sám nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“ A co 
odpovídá Pán Ježíš? Odpovídá: „Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale 
mají se na něm zjevit Boží skutky.“ Nemoc není Boží trest, ale skrze 
nemoc se mohou zjevit Boží skutky. Někdo se například může uzdravit, i 
když to už všichni kolem vzdali. Nebo se neuzdraví, ale i tak může být pro 
lidi kolem sebe velkým povzbuzením. Nese svůj kříž; nestěžuje si, dokáže 
být přes všechna trápení radostný a vděčný. Nemoc zkrátka není Boží 
trest, ale příležitost, abychom i my prokázali vůči druhým velké 
milosrdenství, abychom se povzbuzovali a modlili se za druhé. Co máme 
dělat, už nám Ježíš skrze evangelia řekl před 2 tisíci lety a platí to stále. 
Musíme konat skutky. Jaké? Skutky lásky vůči svým bližním podle věty: 
„Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim, neboť 
v tom je celý Zákon i Proroci. (Mt 7,12) Kdo chce, může si zkusit křížovku, 
kterou najde v příloze. Tajenku pak pošlete na adresu: 
katechetky@dicb.cz  Tři vylosované luštitele odměníme.  
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