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

 

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) 

 

Milí přátelé, dnes slavíme Slavnost všech svatých. Je to podivné slavení, 
protože mši svatou můžeme sledovat pouze online kvůli nákaze, která 
zavřela školy, kostely, fary apod. Ale to nevadí. Slavnost všech svatých je  
i přes veškerá omezení. Proč? Protože mají svátek všichni ti, kteří jsou  
u Boha v jeho nebeském království a my jejich svátek můžeme slavit 
třeba i doma. Nejprve se společně vraťme k dnešnímu evangeliu od 
evangelisty Matouše. Matouš nám v něm zaznamenal důležité kázání na 
hoře, kam s Ježíšem přišli nejen jeho učedníci, ale také mnoho lidí. Celé 
zástupy, které tu představují lid celého světa. To znamená i nás. A Ježíš 
se posadil a začal mluvit o tom, kdo je blahoslavený. Slovo „blahoslavený“ 
je možná trochu neznámé a my bychom jej mohli nahradit slovem 
„šťastný“. A co znamená být šťastný, si už umíme představit trochu lépe. 
Jen naše představa může být jiná než představa Ježíšova. Většina lidí si 
totiž představuje štěstí v něčem zcela jiném, než nám o něm mluví Ježíš. 
Pro lidi být šťastní je spíš ve smyslu mít úspěch, vliv na druhé lidi, peníze, 
krásné bydlení, auto, mobil, značkové oblečení… Ale co říká Ježíš? 
Blahoslavení jsou ti, kteří jsou tiší – neusilují o to, aby druhé ovládali; ti, 
kteří jsou chudí v duchu – neprosazují svou vůli a vliv, ale poslouchají 
Boží vůli a podle toho také jednají; ti, kteří jsou milosrdní – nemyslí jen 
na sebe, ale pomáhají druhým atd. Podle Ježíše jsou blahoslavení – tedy 
božsky šťastní zcela v protikladu s těmi, které za šťastné lidi považuje 
dnešní svět. Proč? Protože opravdu šťastný může být jen ten, kdo 
naplňuje Boží záměr s ním a tím je to, že Bůh nás stvořil ke svému 
obrazu. To znamená k lásce. K lásce nadpřirozené. Ale to neznamená, že 
se nás nedotknou žádné těžkosti, žádné starosti, nemoc, bolest nebo 
utrpení. Když ale zůstaneme v lásce, jsme blahoslavení. Boží obraz je 
v nás a my v něm. A to byli i svatí, kteří mají dnes svátek.  
Co můžeme udělat my, kteří máme omezené možnosti se nyní vídat? 
Můžeme se modlit a prosit o přímluvu svaté a můžeme využít techniku  
a každý den někomu zavolat a potěšit ho naším zájmem. Uvidíte, že 
budeme  šťastní. Budeme blahoslavení. 
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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 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) 

 
Pomůcka: Pracovní list z Kanán – katecheze na neděli o svatých 

Milí přátelé, dnes slavíme Slavnost všech svatých. Je to podivné slavení, 
protože mši svatou můžeme sledovat pouze online kvůli nákaze, která 
zavřela školy, kostely, fary apod. Ale to nevadí. Slavnost všech svatých je  
i přes veškerá omezení. Proč? Protože mají svátek všichni ti, kteří jsou  
u Boha v jeho nebeském království a my jejich svátek můžeme slavit 
třeba i doma. Nejprve se společně vraťme k dnešnímu evangeliu od 
evangelisty Matouše. Matouš nám v něm zaznamenal důležité kázání na 
hoře, kam s Ježíšem přišli nejen jeho učedníci, ale také mnoho lidí. Celé 
zástupy, které tu představují lid celého světa. To znamená i nás. A Ježíš 
se posadil a začal mluvit o tom, kdo je blahoslavený. Slovo „blahoslavený“ 
je možná trochu neznámé a my bychom jej mohli nahradit slovem 
„šťastný“. A co znamená být šťastný, si už umíme představit trochu lépe. 
Jen naše představa může být jiná než představa Ježíšova. Většina lidí si 
totiž představuje štěstí v něčem zcela jiném, než nám o něm mluví Ježíš. 
Pro lidi být šťastní je spíš ve smyslu mít úspěch, vliv na druhé lidi, peníze, 
krásné bydlení, auto, mobil, značkové oblečení… Ale co říká Ježíš? 
Blahoslavení jsou ti, kteří jsou tiší – neusilují o to, aby druhé ovládali; ti, 
kteří jsou chudí v duchu – neprosazují svou vůli a vliv, ale poslouchají 
Boží vůli a podle toho také jednají; ti, kteří jsou milosrdní – nemyslí jen 
na sebe, ale pomáhají druhým atd. Podle Ježíše jsou blahoslavení – tedy 
božsky šťastní zcela v protikladu s těmi, které za šťastné lidi považuje 
dnešní svět. Proč? Protože opravdu šťastný může být jen ten, kdo 
naplňuje Boží záměr s ním a tím je to, že Bůh nás stvořil ke svému 
obrazu. To znamená k lásce. K lásce nadpřirozené. Ale to neznamená, že 
se nás nedotknou žádné těžkosti, žádné starosti, nemoc, bolest nebo 
utrpení. Když ale zůstaneme v lásce, jsme blahoslavení. Boží obraz je 
v nás a my v něm. A to byli i svatí, kteří mají dnes svátek. Co můžeme 
udělat my, kteří máme omezené možnosti se nyní vídat? Můžeme se 
modlit a prosit o přímluvu svaté. 
Vezměte si nyní pracovní list a podívejte se na obrázky svatých. Zkuste 
dokončit větu podle návodu.  


