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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

6. neděle velikonoční, cyklus A 

 
„Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám 
jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho 
znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už 
neuvidí, ale vy mě zas uvidíte; protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy 
ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj 
Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat." (Jan 14, 15-21). 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Děti, víte, kdo je to sirotek?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Sirotek je někdo, kdo nemá rodiče. Jak se to může stát, že dítě nemá maminku  
a tatínka? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Sirotkem se stává, když rodiče, jeden nebo oba, zemřou; nemohou být spolu, nemohou 
pomáhat, když je potřeba; pohladit po vlasech, pochovat nebo obejmout. Jak se asi cítí 
takový sirotek bez maminky nebo tatínka?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
To musí být moc smutné. Má strach a je mu smutno, a když neví, co má dělat a jak 
zvládnout věci, na které sám nestačí, nemůže se s tatínkem či maminkou poradit.  
Dnes jsme slyšeli, že i když Ježíš odešel ze světa, Bůh otec nás nenechá sirotky, co s tím 
asi Pán Ježíš myslel?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Když jsme uvěřili v Pána Ježíše a nechali jsme se pokřtít, stali jsme se dětmi Božími; a 
Ježíš se stal naším bratrem.  Kdo z vás je pokřtěný? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Tak díky tomu, že jsi pokřtěný se nebeský Otec stal tvým tatínkem, Ježíš tvým bratrem 
a Panna Maria tvou maminkou. Není to skvělé? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Vraťme se k Evangeliu: Pán Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, ale 
nenechal nás na holičkách. Poslal nám velkého pomocníka, Ducha svatého. Dostat 
takového pomocníka, to je velký dar, velký! Dnes jsme o tom slyšeli v evangeliu. Pán 
Ježíš říká apoštolům: „… dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha 
pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť 
přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky…“ Vysvětluje ale, že ten, který 
nevěří Pánu Ježíši, Ducha svatého nemůže přijmout, protože jej nevidí a nezná. Copak 
je ten ostatní svět slepý? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Je a není. Ostatní lidé, kteří Pána Ježíše nepoznali, mají zdravé oči a všechno kolem 
vidí. Jenže nevidí očima víry. Pán Ježíš i Pomocník, kterého posílá, jim zůstává ukrytý! 
To ale neznamená, že by na ně Pán Ježíš zapomněl! Vůbec ne, nezapomněl. Naopak. 
Stále se k nim vrací, promlouvá k nim a jednoho dne, když se za ně budeme modlit, 
spadne z jejich očí závoj zaslepení, oni prohlédnou a Pán Ježíš bude přebývat v nich a u 
nich! 
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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. 

 

6. neděle velikonoční, cyklus A 
 

„Ježíš řekl svým učedníkům: "Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám 
jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho 
znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už 
neuvidí, ale vy mě zas uvidíte; protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy 
ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj 
Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat." (Jan 14, 15-21). 

 
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 

Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 
 

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ obrázek krajiny s cestou, příloha č. 1. ke katechezi 
 

Děti, víte, kdo je to sirotek? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Sirotek je někdo, kdo nemá rodiče. Jak se to může stát, že dítě nemá maminku a 
tatínka?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Sirotkem se stává, když jeden nebo oba rodiče zemřou; nemohou být spolu, nemohou 
pomáhat, když je potřeba; pohladit po vlasech, pochovat nebo obejmout. Jak se asi cítí 
takový sirotek bez maminky nebo tatínka? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
To musí být moc smutné. Má strach a je mu smutno, a když neví, co má dělat a jak 
zvládnout věci, na které sám nestačí, nemůže se s tatínkem či maminkou poradit.  
Dnes jsme slyšeli, že i když Ježíš odešel ze světa, Bůh otec nás nenechá sirotky, co s tím 
asi Pán Ježíš myslel? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Když jsme uvěřili v Pána Ježíše a nechali jsme se pokřtít, stali jsme se dětmi Božími; a 
Ježíš se stal naším bratrem.  Kdo z vás je pokřtěný? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Tak díky tomu, že jsi pokřtěný se nebeský Otec stal tvým tatínkem, Ježíš tvým bratrem 
a Panna Maria tvou maminkou. Není to skvělé? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Vraťme se k Evangeliu: Pán Ježíš zemřel, vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa, ale 
nenechal nás na holičkách. Poslal nám velkého pomocníka, Ducha sv.. Dostat takového 
pomocníka, to je velký dar, velký! Dnes jsme o tom slyšeli v evangeliu. Pán Ježíš říká 
apoštolům: „… dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. 
(…) Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky…“  
Tady mám děti obrázek. Je na něm krajina osvětlená sluncem a cesta, která vede 
někam daleko. Takový obyčejný obrázek, nic neobvyklého. Když přijmeme pomoc 
Ducha sv., pak vidíme očima víry, že Pán Ježíš je naše Cesta. Jako ta na obrázku a ta 
cesta je jako náš život. A Duch sv. nás vede ke Světlu, kterým je Ježíš. A hned je nám na 
světě lépe, když vidíme milující oči Pána Ježíše a když vidíme, že pomocník Duch sv. je 
stále s námi.  Stále k nám promlouvá a pomáhá nám, abychom neztratili směr! Musíme 
se dobře dívat očima víry, abychom vždy a všude Pána Ježíše viděli.  


