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

 
SLOVNÍ KATECHEZE  

 

3. neděle velikonoční, cyklus A 
 
„A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš 

vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve 
všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít  dál. Ale oni 
na něho naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. 
Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a 
poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a 
odhaloval smysl Písma?" (Lk 24,13 

 

V dnešním evangeliu jsme slyšeli o dalším setkání Pána Ježíše se svými učedníky. 
Jsou na cestě do Emauz. Emauzy leží nedaleko Jeruzaléma. Víte, proč odcházejí do 
Emauz?   
Možná tam bydlí, ale rozhodně jsou zklamáni a nerozumí minulým událostem. Co se 
vlastně stalo?   
Jejich mistr, Pán a přítel, kterého tolik obdivovali a ve kterého vkládali tolik naděje, 
zemřel na kříži. Ten, který měl zachránit Izrael, který měl být Mesiášem, ztroskotal. 
Zemřel, pohřbili Ho, už není. Asi vás také někdy někdo velice zklamal. Co to vlastně 
je zklamání?   
Máme nějaké očekávání, které se nenaplní. Cítíme se bezradní, někdy se nám hroutí 
svět. A už se vám někdy stalo, že jste byli zklamáni, že jste dotyčné osobě přestali 
věřit, ale později se ukázalo, že všechno bylo úplně jinak?   
Co se muselo změnit?  
Museli jste dotyčnému znovu uvěřit. Museli jste uvěřit, že to, co si myslíte, není 
pravda, že to bylo všechno jinak. Museli jste se na celou věc podívat jinýma očima.  
A jak tohle probíhalo u emauzských učedníků?   
Oni nejdříve věřili v Pána Ježíše. Pak Pán Ježíš zemřel na kříži a oni si přirozeně 
mysleli, že smrtí všechno končí a připadalo jim to všechno neuvěřitelné, což si 
vyprávějí na cestě do Emauz. Ježíš se k nim přidal, ale oni Ho hned nepoznali. 
Poznali Ho až při lámání chleba a On se jim ztratil ihned z očí. Pamatuje si, jak to 
bylo v Evangeliu formulováno?   
Je psáno: „Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel.“ Myslíte, že 
předtím měli oči zalepené nebo že byli slepí?  
Neměli. I nám se může stát, že máme dobré uši, ale neslyšíme, co bylo řečeno v 
Evangeliu; že máme dobrý mozek, ale nepamatujeme si, co je v něm napsáno. A také 
někdy zapomínáme, že to máme především uskutečňovat ve svém životě. Co? Např. 
odpouštět, dává druhému další šanci, nevzpomínat na křivdy, být pozorní k druhému 
atd., atd. Víra, kterou jsme dostali při křtu, nám pomáhá vidět jakoby za věci. 
Křesťan, který žije svou víru, žije s Ježíšem, vidí více, vnímá více, miluje více, raduje 
se více než ostatní. Pak se o něm dá říci, že vidí nejen očima, ale především srdcem. 
Stejně jako ti dva učedníci, kteří se ještě té noci vrátili do Jeruzaléma, aby tam 
svědčili o Ježíšově zmrtvýchvstání.   
 


