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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

Slavnost Všech svatých 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské 

království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni 
dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni 

budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, 

neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou 

kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a 
jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“ (Mt 5, 1-12a) 

 

Milé děti, dnes je velká slavnost. Všichni svatí v nebi mají svátek. To je 
důvod proč i my všichni můžeme slavit i když se nemůžeme společně 
setkat. Každý z nás má své jméno, které dostal od svých rodičů. A většina 
z nás má také svého jmenovce v nebi. To znamená, že některý/á ze 
svatých se jmenuje jako vy. A toho můžeme využít a prosit ty „naše“ 
svaté, aby se za nás přimlouvali, vyprosili nám zdraví a také, abychom  
i my jednou mohli být stejně jako oni v nebeském království.  
Ale vraťme se nyní k evangeliu. V něm jsme slyšeli o blahoslavenství. 
Ježíš říká kdo je blahoslavený. Co to znamená? Blahoslavený znamená, že 
je šťastný. Jeho štěstí však není v tom mít značkové oblečení, nejlepší 
mobil, úspěch u kamarádů apod., jak si to hodně lidí v dnešní době myslí, 
ale spíše naopak. Blahoslavenými tedy šťastnými Ježíš považuje ty, kteří 
jsou tiší – nevytahují se nad ostatními nebo ty, kteří jsou milosrdní, takže 
nemyslí jen na sebe a svůj úspěch, ale pomáhají druhým. A dokonce jsou 
blahoslavení i ti, kteří jsou smutní, kteří pláčou, protože o nich Ježíš říká, 
že budou potěšeni. Jak je to možné? Ježíš nám totiž neslibuje vždy jenom 
radost, nebo že se nám všechno bude dařit. Dobře víme, že to tak není. 
Občas jsme smutní, občas nás něco bolí nebo máme strach. Ale důležité 
je zůstat s Ježíšem, neztratit odvahu a nemyslet jen a jen na sebe. Spíš 
v takových chvílích myslet na dobro druhých. Pak překonáme i to co nás 
trápí, protože se zaměříme na druhé.  
Stejně to dělali i svatí. Ani oni neprožívali ve svém životě vždy jen 
radostné a bezstarostné chvíle. Spíše naopak. Jejich život byl zaměřen na 
pomoc druhým, na péči o nemocné, jak to např. vidíme u sv. Anežky. 
Princezna Anežka mohla klidně žít v přepychu, protože o její ruku žádal  
i samotný císař. Jenže ona si vybrala službu druhým. Myslíte, že byla 
šťastná, to znamená blahoslavená? Ano určitě byla. Stejně tak i my 
můžeme být šťastní – blahoslavení, když budeme usilovat o dobro 
druhých.  
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 

Slavnost Všech svatých 
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 

učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení … (Mt 5, 1-12a) 
 

 
Pomůcka: papír a pastelky 
Milé děti, dnes je velká slavnost. Všichni svatí v nebi mají svátek. To je 
důvod proč i my všichni můžeme slavit i když se nemůžeme společně 
setkat. Každý z nás má své jméno, které dostal od svých rodičů. A většina 
z nás má také svého jmenovce v nebi. To znamená, že některý/á ze 
svatých se jmenuje jako vy. A toho můžeme využít a prosit ty „naše“ 
svaté, aby se za nás přimlouvali, vyprosili nám zdraví a také, abychom  
i my jednou mohli být stejně jako oni v nebeském království. Ale vraťme 
se nyní k evangeliu. V něm jsme slyšeli o blahoslavenství. Ježíš říká kdo 
je blahoslavený. Co to znamená? Blahoslavený znamená, že je šťastný. 
Jeho štěstí však není v tom mít značkové oblečení, nejlepší mobil, úspěch 
u kamarádů apod., jak si to hodně lidí v dnešní době myslí, ale spíše 
naopak. Blahoslavenými tedy šťastnými Ježíš považuje ty, kteří jsou tiší – 
nevytahují se nad ostatními nebo ty, kteří jsou milosrdní, takže nemyslí 
jen na sebe a svůj úspěch, ale pomáhají druhým. A dokonce jsou 
blahoslavení i ti, kteří jsou smutní, kteří pláčou, protože o nich Ježíš říká, 
že budou potěšeni. Jak je to možné? Ježíš nám totiž neslibuje vždy jenom 
radost, nebo že se nám všechno bude dařit. Dobře víme, že to tak není. 
Občas jsme smutní, občas nás něco bolí nebo máme strach. Ale důležité 
je zůstat s Ježíšem, neztratit odvahu a nemyslet jen a jen na sebe. Spíš 
v takových chvílích myslet na dobro druhých. Pak překonáme i to co nás 
trápí, protože se zaměříme na druhé. Stejně to dělali i svatí. Ani oni 
neprožívali ve svém životě vždy jen radostné a bezstarostné chvíle. Spíše 
naopak. Jejich život byl zaměřen na pomoc druhým, na péči o nemocné, 
jak to např. vidíme u sv. Anežky. Princezna Anežka mohla klidně žít 
v přepychu, protože o její ruku žádal i samotný císař. Jenže ona si vybrala 
službu druhým. Myslíte, že byla šťastná, to znamená blahoslavená? Ano 
určitě byla. Stejně tak i my můžeme být šťastní – blahoslavení, když 
budeme usilovat o dobro druhých.  
S pomocí rodičů si vyhledejte na internetu obrázek svého svatého 
jmenovce. Obrázek si vytiskněte a vedle něj namalujte sebe. Když byste 
jej nenašli, vyberte si jakéhokoliv svatého. Přemýšlejte, v čem se můžete 
svatým podobat. Zjistěte si, jaké měl vlastnosti, čím vynikal a pokud to 
půjde, tak ho napodobujte. Např. v odvaze, v péči o druhé, v dělení se 
s druhými atd. 


