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SLOVNÍ KATECHEZE  

 

11. neděle v mezidobí, cyklus A 
 

Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za 
spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k 
nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze 
něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni 

smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme 
zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože 

skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. (Řím 5,6-11) 
 
 

 

Milí přátelé, v dnešním druhém čtení nám sv. Pavel říká, že Kristus za nás položil 
život. A také konstatuje, že sotva kdo položí život za druhého a když už, tak za 
někoho, koho dobře zná. Možná za toho, kdo je pro něj nejmilejší. Ale už by asi 
nepoložil život za spravedlivého. Jak se vlastně pozná, že je někdo spravedlivý? 
(nechat reagovat děti) Spravedlivý se nepřikloní k někomu, kdo druhého pomlouvá, 
kdo druhým ubližuje nebo se jim posmívá, protože ví, že takové jednání je 
nespravedlivé. Možná se vám zdá, že jsou k vám někdy rodiče nespravedliví. Nutí vás 
se učit, uklízet apod. Je to tak? (nechat reagovat děti). Přesto všichni víme, že rodiče 
jsou spravedliví, když vůči vám mají nějaké požadavky, protože moc dobře vnímáme, 
že to s vámi vlastně myslí dobře.  
Svatým Pavel nám ve svém listě říká, že dát život za druhého je velká věc. A nedokáže 
to každý. I když víme, že je někdo spravedlivý dokonce pro nás nejmilejší, položit za 
něho život bychom asi nikdo nedokázali jen tak. To udělal Ježíš, že za nás položil svůj 
život. A dokonce nejen za ty dobré, ale taky za ty, kdo nedělají vždy jen dobré věci, za 
ty, kteří často padají před Bohem i před druhými. A „ruku na srdce“, nejsme to také 
my, kdo často nedělá věci nejlépe? (dát dětem prostor, nehodnotit) Ježíš Kristus 
naštěstí nekoukal na naše zásluhy, ani na to jestli jsme spravedliví. On za nás dal 
život, protože jsme pro Něj nejmilejší.  
Musíme si uvědomit, že položit život za druhého je ta nejkrajnější mez. Za ní se již 
nedá jít. Položit život za druhého je největší skutek lásky. Ale před tím můžeme pro 
druhého dělat spoustu jiných věcí. Např. můžeme druhým naslouchat, můžeme se 
jich zastat, když se jim třeba někdo posmívá, můžeme jim s něčím pomoci, když to 
potřebují. Vymyslíte ještě něco, co můžeme dělat pro druhé? (dát dětem prostor, 
nehodnotit) Když to budeme takto dělat, budeme spravedliví. A možná, že se nám 
podaří být takoví i vůči těm, kteří nejsou vůči nám vždy sympatičtí, vůči kterým 
bychom se spíš chtěli vymezovat. Ale právě tehdy se budeme podobat Ježíši Kristu. 
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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. 

 

11. neděle v mezidobí, cyklus A 
 

Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za 
spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k 
nám tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze 
něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni 

smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme 
zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože 

skrze něho se nám nyní dostalo usmíření. (Řím 5,6-11) 
 

Pomůcky, které doporučujeme:  
jakékoli noviny, kde jsou zprávy ze světa, příloha č. 2 pro starší děti 
 

 

Milí přátelé, v dnešním druhém čtení nám sv. Pavel říká, že Kristus za nás položil 
život. A také konstatuje, že sotva kdo položí život za druhého a když už, tak za 
někoho, koho dobře zná. Mám tady pro vás noviny. Jsem si jistý, že tam za malou 
chvilku najdete několik zpráv z míst, kde je nějaký ozbrojený konflikt. (nechat v 
novinách hledat děti) Jsou to zprávy z bojů, kde lidé často dávají své životy za druhé, 
aby je bránili, ale my se to v té zprávě dozvíme jen velmi zřídka. Jsou to velcí 
hrdinové dnešní doby. Chce snad sv. Pavel, abychom také bojovali a tím dokázali 
svou lásku k druhým? To jistě ne. Podívejme se pozorně na to, co nám sv. Pavel ve 
svém textu píše.  

On nám tam říká, že dát život za druhého je velká věc. A že to nedokáže každý. I když 
víme, že je někdo spravedlivý dokonce pro nás nejmilejší, položit za něho život 
bychom asi nikdo nedokázali jen tak. To udělal Ježíš, že za nás položil svůj život. A 
dokonce nejen za ty dobré, ale taky za ty, kdo nedělají vždy jen dobré věci, za ty, kteří 
často padají před Bohem i před druhými. A „ruku na srdce“, nejsme to také my, kdo 
často nedělá věci nejlépe? (dát dětem prostor, nehodnotit) Ježíš Kristus naštěstí 
nekoukal na naše zásluhy, ani na to jestli jsme spravedliví. On za nás dal život, 
protože jsme pro Něj nejmilejší.  

Musíme si uvědomit, že položit život za druhého je ta nejkrajnější mez. Za ní se již 
nedá jít. Položit život za druhého je největší skutek lásky. Ale před tím můžeme pro 
druhého dělat spoustu jiných věcí. Např. můžeme druhým naslouchat, můžeme se 
jich zastat, když se jim třeba někdo posmívá, můžeme jim s něčím pomoci, když to 
potřebují. Vymyslíte ještě něco, co můžeme dělat pro druhé? (dát dětem prostor, 
nehodnotit) Když to budeme takto dělat, budeme spravedliví. A možná, že se nám 
podaří být takoví i vůči těm, kteří nejsou vůči nám vždy sympatičtí, vůči kterým 
bychom se spíš chtěli vymezovat. Ale právě tehdy se budeme podobat Ježíši Kristu.  

A nyní se můžeme společně pomodlit modlitbu za mír ve světě, kterou vám tady dám 
na kartičkách a kterou si pak můžete vzít sebou domů. (po společné modlitbě se děti 
vrátí do lavic). 


