
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 velikonoční, cyklus A 
 
„Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. 

Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem 
a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. 
Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají." Ježíš jim pověděl toto 
podobenství, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím 
vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je 
neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a 
najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a 
měly ho v hojnosti." (Jan 10,1-10) 
 

V dnešním Evangeliu je řeč o dveřích. To je ale zvláštní. 
Pamatujete si ještě, co tam bylo řečeno? Ježíš říká, že je dveřmi. To je 
divné. Jak může o sobě říkat, že je dveřmi. O tom je potřeba trochu 
popřemýšlet. I posluchači v dnešním Evangeliu Pánu Ježíši nerozuměli  
a museli se zamyslet. Tak to zkusme: Máte doma svůj pokoj? 
A jak je váš pokoj oddělený od ostatních místností v bytě nebo v domě? 
Obyčejnými dveřmi! Ale dveře nejsou vůbec obyčejné. 
K čemu slouží dveře? Zajišťují nám klid a pokoj. Kontrolujeme, koho do 
svého pokoje pustíme a koho ne. Dávají nám také možnost mít někde 
nepořádek, protože to nikdo nevidí. Můžeme se v pokoji zamnout, ale 
zároveň umožní, abychom vyšli ven. 
Kdo by do pokoje lezl jinou cestou než dveřmi? Buď někdo, kdo si 
zapomněl klíče, ale nejspíše to bude zloděj nebo lupič. 
Měli byste raději pokoj bez dveří nebo s dveřmi? Jasně, raději s dveřmi. V 
dnešním evangeliu říká Pán Ježíš: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, 
bude zachráněn; bude moci vcházet a vycházet a najde pastvu.“ 
Co tím Pán Ježíš myslí, když praví, že je dveřmi? 
Je nám dveřmi k Bohu, neboť jen skrze Pána Ježíše máme přístup k Otci 
a Bůh vstupuje do našeho života skrze Ježíše. Ježíš se otvírá, aby Bůh mohl 
vstoupit k nám a být s námi v našem příbytku i v našem srdci. 
Proč bychom měli chtít vcházet skrze tyto dveře? Protože Pán Ježíš je 
Spasitel. Co znamená slovo spása?  On je naše záchrana. Ale od čeho nás 
zachrání? Zachrání nás z otroctví hříchu, to znamená, že už nemusíme 
zlobit, když nechceme. A také nás zachrání z pocitu, že na všechno jsme 
sami, protože Bůh je s námi a stará se o naše potřeby. Zachrání nás ze 
začarovaného kruhu zoufalství, protože Bůh je milosrdenství a On nám 
vždy odpustí. Zachrání nás od strachu se přiznat, když jsme něco špatného 
udělali, protože nám dává odvahu a volá nás k odpovědnosti za naše činy. 
To je velké tajemství křesťanství a zároveň obrovská naděje  
a dar. 


