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

 

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). 

 
 

Také se vám děti stává, že často slýcháte, třeba doma, co smíte a hlavně co nesmíte 
dělat?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Někdy je těžké pochopit, proč se máme chovat právě tak, jak po nás dospělí vyžadují. 
Může nás to rozčílit, protože nechceme dělat právě to, co je nám dospělými 
přikázáno. To asi také znáte, že? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Pán Ježíš dnes říká apoštolům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má 
přikázání!“ Neříká: „Přikazuji Vám, abyste dodržovali přikázání“ a neříká ani: 
„Jestliže nebudete dodržovat má přikázání, tak se na Vás budu zlobit a nebudu Vás 
mít rád!“ Chápete ten rozdíl? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Pán Ježíš nechce, abychom dodržovali Jeho přikázání ze strachu z potrestání, ani 
nepodmiňuje svou lásku k nám jejich dodržováním. Touží po tom, aby náš vztah 
k Němu byl natolik osobní, že se budeme právě proto řídit Božími zákony.  Pak 
nežijeme ve strachu, ale v naději, že dodržování Jeho přikázání přinese dobro  
a můžeme mít z toho radost. Jak se vám daří dodržovat Ježíšovo přikázání? Nebo 
zeptám se jinak: máte se ještě z něčeho zpovídat, nebo jste už tak svatí, že ke zpovědi 
nemusíte chodit? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Já mám stále dostatek hříchů, a tak ke zpovědi chodím pravidelně. Je velmi těžké 
dodržovat Boží přikázání. To Pán Ježíš také ví, a proto říká, že nás nenechá sirotky, 
ale posílá nám Pomocníka a Přímluvce – Ducha sv. s jeho Dary. Myslíte, že můžeme 
přijmout pomoc Ducha sv. bez víry v Pána Ježíše? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Ani náhodou. Kdo nevěří v Pána Ježíše, nevěří Jeho slovům a nejspíš ani neví, že 
poslal Ducha svatého, natožpak, že je naším pomocníkem a přímluvcem. Abychom 
Ducha přijali, musíme v Něj věřit. K tomu jsme dostali víru a ta nás učí vidět to, co 
mnozí ostatní nevidí, ani nemohou vidět. Dnes jsme slyšeli: „ Svět ho nemůže 
přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve 
vás“. 
Myslíte, že platí i pro vás, že Duch sv. ve vás přebývá? (dát dětem prostor, nehodnotit) 

Ano i ne. Je to úkol. Být domovem Ducha sv., to nejde samo. Co musíte udělat, než 
někoho můžete přivítat ve vašem pokojíku? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Musíte mu otevřít, ale také musíte mít pro něj připravené místo, kam ho posadíte. 
Jak Duchu sv. můžete připravit místo? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Například tím, že se vyzpovídáte a tím, že se snažíte bojovat proti opakování svých 
hříchů. Tím si uklidíte svá srdce a uděláte místo pro Něho.  
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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." (Jan 14, 15-21). 
 
Pomůcky, které doporučujeme: 
+ flipchart a fixy 
+ papír, kde je namalovaný velký trojlístek 

 
 

Také se vám děti stává, že často slýcháte, třeba doma, co smíte a hlavně co nesmíte 
dělat?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Někdy je těžké pochopit, proč se máme chovat právě tak, jak po nás dospělí vyžadují. 
Může nás to rozčílit, protože nechceme dělat právě to, co je nám dospělými 
přikázáno. To asi také znáte, že? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Pán Ježíš dnes říká apoštolům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má 
přikázání!“ Neříká: „Přikazuji Vám, abyste dodržovali přikázání“ a neříká ani: 
„Jestliže nebudete dodržovat má přikázání, tak se na Vás budu zlobit a nebudu Vás 
mít rád!“ Chápete ten rozdíl? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Pán Ježíš nechce, abychom dodržovali Jeho přikázání ze strachu z potrestání, ani 
nepodmiňuje svou lásku k nám jejich dodržováním. Touží po tom, aby náš vztah 
k Němu byl natolik osobní, že se budeme právě proto řídit Božími zákony. Ale to není 
vůbec jednoduché. To Pán Ježíš také ví, a proto říká, že nás nenechá sirotky, ale 
posílá nám Pomocníka a Přímluvce – Ducha sv. s jeho Dary. Abychom Ducha přijali, 
musíme v Něj věřit. K tomu jsme dostali víru a ta nás učí vidět to, co mnozí ostatní 
nevidí, ani nemohou vidět. Dnes jsme slyšeli: „ Svět ho nemůže přijmout, protože ho 
nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás“. Myslíte, že platí  
i pro vás, že Duch sv. ve vás přebývá? (dát dětem prostor, nehodnotit) 

Ano i ne. Je to úkol. Být domovem Ducha sv., to nejde samo. Duch sv. je pomocník, 
kterého nám poslal Pán Ježíš. Přebývá s námi, i když jej nevidíme, naplňuje naše 
srdce pokojem a klidem. Pokoj a klid pak vyzařuje z naší tváře a Duch působí v celém 
světě. A to je první úkol. Být domovem Ducha sv. a také jeho pomocníkem v tomto 
světě. S takovým pomocníkem se nemusíme ničeho bát a můžete žít z naděje, která 
roste, protože On je blízko. Do prvního lístku v namalovaném trojlístku napíše kněz 
slovo naděje. Druhý úkol je učit se dívat očima víry. Vidět to, co ostatní nevidí a 
nebát se o tom vyprávět. Tedy pevně věřit a svou víru neustále prohlubovat. Kněz do 
druhého lístku napíše slovo víra. Třetím úkolem je dodržovat přikázání z lásky. 
Být vnímavý a poslušný pro radost Pána Ježíše a rodičů. Kněz do třetího lístku 
napíše slovo láska. To je celé tajemství života křesťana. Jsou to naše poklady: naděje, 
víra a láska.  


