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

 
SLOVNÍ KATECHEZE  

 

1. neděle postní cyklus B 
 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. (Mk 1,12-13) 

 

Milí mladí přátelé, dnes jsme slyšeli, že Duch Ježíše vyvedl na poušť. 
Stalo se to po jeho křtu v Jordánu. Proč? Proč právě na poušť? Jaký to 
mělo smysl? Jeho křest jako přechod Rudým mořem znamená konec 
otroctví. Ale zbývá přejít poušť, vystavenou úkladům nepřítele. Tak to 
prožil Izrael, když 40 let putoval celý národ do zaslíbené země. Tak i my,  
i když jsme byli pokřtěni, nejme křtem zbaveni zápasu mezi dobrem  
a zlem. Musíme přemáhat pokušení, špatné nálady, zlosti, náklonosti  
k lenosti, ke špatnostem apod. I my máme svou poušť, která je pro nás 
symbolem svobody a pokoušení, věrnosti Boží a našeho pochybování, 
lásky a vzájemného sporu, cesty a pádu. Řecké slovo peira, od něhož je 
odvozené slovo peirazó (pokoušet), znamená pokus a zkouška, ale také 
zkušenost a znalost. Zkušenost se sebou samým, s tím čemu dokážu 
odolat, co dokáži obětovat, co vydržím. Znalost sama sebe, která vychází  
z našeho každodenního boje se satanem, který nás chce připravit  
o důvěru v Boha. Postní doba, která nás připravuje na Ježíšovu oběť na 
kříži za každého z nás a na jeho vzkříšení je příležitostí zjistit, jak jsme 
vlastně na tom. Je láska k Bohu a k druhému, to co je ideálem našeho 
života? Nebo nás ovládá ten, který je proti životu? Když zápasíme mezi 
dobrem a zlem je to v pořádku. Protože přítomnost pokušení je dobré 
znamení. Znamená to totiž, že bojujeme. Navíc je třeba si uvědomovat, že 
Bůh je věrný a nepřipustí, abychom byli pokoušeni nad naše síly. Ale  
s pokušením nám dá také východisko a sílu pokušení snášet.  
Papež František v bazilice sv. Jana na Lateránu jednou řekl mladým toto: 
„Odříkání je bohatstvím, které nemá obdoby. Probouzí totiž bystrost  
a kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro práci ve skupině  
a v solidaritě. Otevírá nás pro druhé.“ Nebojme se tedy odříkání  
a mysleme na druhé. Postní doba nás k tomu vede třemi základními 
body: 1. modlitbou; 2. postem a za 3. almužnou. Posilněme tedy 
modlitbu, abychom byli silní v odříkání – v postu a buďme kreativní ve 
službě druhým – v almužně. Tím budeme nejlépe bojovat se zlem a v 
tomto boji budeme vítězit. Postní doba, která nám Popeleční středou 
začala je k tomu výbornou příležitostí. 



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

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU  
 
 

1. neděle postní cyklus B 
 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. (Mk 1,12-13) 

 

Pomůckou mohou být na větším papíru napsaná slova: MODLITBA, PŮST, 
ALMUŽNA  

Milí mladí přátelé, dnes jsme slyšeli, že Duch Ježíše vyvedl na poušť. 
Stalo se to po jeho křtu v Jordánu. Proč? Proč právě na poušť? Jaký to 
mělo smysl? Jeho křest jako přechod Rudým mořem znamená konec 
otroctví. Ale zbývá přejít poušť, vystavenou úkladům nepřítele. Tak to 
prožil Izrael, když 40 let putoval celý národ do zaslíbené země. Tak i my,  
i když jsme byli pokřtěni, nejme křtem zbaveni zápasu mezi dobrem  
a zlem. Musíme přemáhat pokušení, špatné nálady, zlosti, náklonosti  
k lenosti, ke špatnostem apod. I my máme svou poušť, která je pro nás 
symbolem svobody a pokoušení, věrnosti Boží a našeho pochybování, 
lásky a vzájemného sporu, cesty a pádu. Řecké slovo peira, od něhož je 
odvozené slovo peirazó (pokoušet), znamená pokus a zkouška, ale také 
zkušenost a znalost. Zkušenost se sebou samým, s tím čemu dokážu 
odolat, co dokáži obětovat, co vydržím. Znalost sama sebe, která vychází  
z našeho každodenního boje se satanem, který nás chce připravit  
o důvěru v Boha. Postní doba, která nás připravuje na Ježíšovu oběť na 
kříži za každého z nás a na jeho vzkříšení je příležitostí zjistit, jak jsme 
vlastně na tom. Je láska k Bohu a k druhému, to co je ideálem našeho 
života? Nebo nás ovládá ten, který je proti životu? Když zápasíme mezi 
dobrem a zlem je to v pořádku. Protože přítomnost pokušení je dobré 
znamení. Znamená to totiž, že bojujeme. Navíc je třeba si uvědomovat, že 
Bůh je věrný a nepřipustí, abychom byli pokoušeni nad naše síly. Ale  
s pokušením nám dá také východisko a sílu pokušení snášet.  

Papež František v bazilice sv. Jana na Lateránu jednou řekl mladým toto: 
„Odříkání je bohatstvím, které nemá obdoby. Probouzí totiž bystrost a 
kreativitu, rodí představivost a zejména otevírá pro práci ve skupině a v 
solidaritě. Otevírá pro druhé.“ Nebojme se tedy odříkání  
a mysleme na druhé. (ukažte dětem tři slova napsaná na větším papíru, 
aby na ně bylo dobře vidět). Postní doba nás k tomu vede třemi 
základními body: 1. modlitbou; 2. postem a za 3. almužnou. Posilněme 
tedy modlitbu, abychom byli silní v odříkání – v postu a buďme kreativní 
ve službě druhým – v almužně. Tím budeme nejlépe bojovat se zlem a v 
tomto boji budeme vítězit. Postní doba, která nám Popeleční středou 
začala je k tomu výbornou příležitostí. 


