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SLOVNÍ KATECHEZE  

 

7. neděle velikonoční, cyklus A 
 
„Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:"Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil  tebe. Obdařils ho mocí 
nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého 
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho 
vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, 
které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal, a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od 
tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi 
mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno moje je tvoje a 
všechno tvoje je moje. V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě."(Jan 17, 1-11a) 

 
 

Děti, dnes jsme slyšeli, co se událo na úplném konci společné cesty apoštolů a Pána 
Ježíše na této zemi. Pán Ježíš šel před apoštoly po celou velikonoční dobu, setkávali se, 
šel před nimi a doprovázel je až do chvíle, která musela přijít. Do chvíle, kdy se 
rozloučil a odešel do nebe ke svému otci.  
A co apoštolové a jeho maminka Panna Marie, myslíte, že byli smutní? (dát dětem 
prostor) Určitě byli! Každé loučení je smutné. Zvláště, když se máme moc rádi. Když 
někoho milujeme, chceme být stále s ním! S maminkou, s tatínkem, s bráškou a se 
sestřičkou, s Ježíšem. Loučili jste se někdy s takovou osobou? (dát dětem prostor) 
Loučení patří k životu! Třeba, když jedeme na tábor, nebo někdo z rodiny musí do 
nemocnice, nebo třeba odjede kvůli práci na delší dobu.  A tak musíme být připraveni  
a je skvělé, když máme někoho, s kým můžeme tu náročnou chvíli prožívat! Máte 
někoho takového? (dát dětem prostor) Maminku a tatínka a taky kamarády.  
I u apoštolů to tak bylo. Slyšeli jsme o tom v prvním čtení. Apoštolové zůstali spolu a s 
Pannou Marií. Myslíte si, že si nečinně sedli, naříkali a plakali? (dát dětem prostor)  
Kdepak! Byli spolu a povídali si mezi sebou a také se modlili.  
Co to je modlitba?(dát dětem prostor) Modlitba je rozhovor s Bohem. V modlitbě 
mohu Pánu Ježíši všechno říci, prosit Ho za sebe i za jiné. Můžeme také Bohu předložit 
své strachy a obavy, podělit se s Ním o naše radosti a to, co se nám podařilo. O čem si 
asi apoštolové povídali s Ježíšem? (dát dětem prostor)  
Povídali si o tom, jaký bude jejich život bez Něj. A snad se i trochu obávali. Věděli ale, že 
jim Pán Ježíš pošle pomocníka, Ducha Svatého! A tak se modlili za jeho seslání. A my se 
děti tak modlíme až dodnes. Víte co to je novena? (dát dětem prostor, nehodnotit)  
Je to modlitba, která trvá devět dní. Devět dní před sesláním Ducha Svatého si v 
modlitbě vyprošujeme otevřené srdce pro příchod Přímluvce a Pomocníka a jeho darů. 
Modlitbě říkáme novéna. To je od latinského slova, které označuje číslo devět. Číslo 
devět znamená proměnu, vždyť i vás maminka nosila devět měsíců v bříšku pod svým 
srdcem, než jste se narodily!  
Možná jste se už se svými rodiči začali novénu modlit od tohoto čtvrtka, kdy jsme 
slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně.  Ale kdo to nestihl, může se přidat i dnes.  
Důležité je, aby až budeme příští neděli slavit Letnice neboli Seslání Ducha sv., tak aby 
vaše srdce byla připravená stejně, jako byla připravená srdce apoštolů a Panny Marie. 
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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. 

 

7. neděle velikonoční, cyklus A 
 
„Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí 
nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého 
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (…) Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně  
jsi je dal, a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem 
jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím za ně. (…) V nich jsem 
oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě."(Jan 17, 1-11a) 
 
Pomůcky, které doporučujeme: modlitba Přijď ó Duchu přesvatý!  
 

Děti, dnes jsme slyšeli, co se událo na úplném konci společné cesty apoštolů a Pána 
Ježíše na této zemi. Pán Ježíš šel před apoštoly po celou velikonoční dobu, setkávali se, 
šel před nimi a doprovázel je až do chvíle, která musela přijít. Do chvíle, kdy se 
rozloučil a odešel do nebe ke svému otci. A co apoštolové a jeho maminka Panna Marie, 
myslíte, že byli smutní? (dát dětem prostor) Určitě byli! Každé loučení je smutné. 
Zvláště, když se máme moc rádi. Když někoho milujeme, chceme být stále s ním! S 
maminkou, s tatínkem, s bráškou a se sestřičkou, s Ježíšem. Loučili jste se někdy s 
takovou osobou? (dát dětem prostor) Loučení patří k životu! Třeba, když jedeme na 
tábor, nebo někdo z rodiny musí do nemocnice, nebo třeba odjede kvůli práci na delší 
dobu.  A tak musíme být připraveni a je skvělé, když máme někoho, s kým můžeme tu 
náročnou chvíli prožívat! Máte někoho takového? (dát dětem prostor) Maminku a 
tatínka a taky kamarády. I u apoštolů to tak bylo. Slyšeli jsme o tom v prvním čtení. 
Apoštolové zůstali spolu a s Pannou Marií. Myslíte si, že si nečinně sedli, naříkali a 
plakali? (dát dětem prostor) Kdepak! Byli spolu a povídali si mezi sebou a také se 
modlili. Co to je modlitba?(dát dětem prostor) Modlitba je rozhovor s Bohem. V 
modlitbě mohu Pánu Ježíši všechno říci, prosit Ho za sebe i za jiné. Můžeme také Bohu 
předložit své strachy a obavy, podělit se s Ním o naše radosti a to, co se nám podařilo. 
O čem si asi apoštolové povídali s Ježíšem? (dát dětem prostor) Povídali si o tom, jaký 
bude jejich život bez Něj. A snad se i trochu obávali. Věděli ale, že jim Pán Ježíš pošle 
pomocníka, Ducha Svatého! A tak se modlili za jeho seslání. A my se děti tak modlíme až 
dodnes. Víte co to je novena? (dát dětem prostor, nehodnotit) Je to modlitba, která trvá 
devět dní. Devět dní před sesláním Ducha Svatého si v modlitbě vyprošujeme otevřené 
srdce pro příchod Přímluvce a Pomocníka a jeho darů. Modlitbě říkáme novéna. To je 
od latinského slova, které označuje číslo devět. Číslo devět znamená proměnu, vždyť i 
vás maminka nosila devět měsíců v bříšku pod svým srdcem, než jste se narodily!  
Možná jste se už se svými rodiči začali novénu modlit od tohoto čtvrtka, kdy jsme 
slavili Slavnost Nanebevstoupení Páně.  Ale kdo to nestihl, může se přidat i dnes.  
Důležité je, aby až budeme příští neděli slavit Letnice neboli Seslání Ducha sv., tak aby 
vaše srdce byla připravena jako to bylo u apoštolů a Panny Marie.    
Modlitbu  vám teď rozdám.    (rozdejte dětem modlitbu z přílohy)



 


