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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
 

16. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy 
někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli 
čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali 

jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký 
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.  

(Mk 6,30-34) 
 

Milí přátelé, dnes jsme poprvé slyšeli od sv. Marka slovo „apoštolové“. 
Před tím je Pán Ježíš nazývá učedníky, ale nyní je tu změna. Apoštol 
znamená „vyslaný“. Takže vidíme, že dnešní evangelium souvisí s texty 
minulé neděle, kdy jsme se dozvěděli, že Pán Ježíš vyslal učedníky do 
okolních vesnic, aby tam zvěstovali Boží království, uzdravovali a učili. A 
nyní se vrací zpět k Ježíši a sv. Marek je nazývá apoštoly. Můžeme v tom 
vidět trvalý úkol církve, který je v misijním poslání, to znamená v hlásání 
Boží lásky všem lidem. Ale vraťme se k Tiberiatskému jezeru, kde se dnešní 
příběh odehrává. Apoštolové jsou unavení a touží po odpočinku u NĚHO. 
Každá láska totiž něco stojí. Když opravdu milujeme své bratry, bolí nás 
z toho ruce, nohy, cítíme se vyčerpaní. To je důkaz toho, že láska byla 
opravdová, naplněna konkrétními skutky lásky. Že se o lásce pouze 
nemluvilo, ale že se především žila. Kde načerpat další energii, kde se 
občerstvit? Jedině u Ježíše je plnost, a když mu odevzdáváme všechno, co 
jsme prožili, co jsme dělali, tak, jak to udělali i apoštolové, můžeme si být 
jisti, že nevyhoříme, že neztratíme elán, ale naopak, že nám Bůh dá ještě 
větší hřivny. Odpočinek u Ježíše je předobraz toho, co nás čeká na konci 
běhu našeho života. Budeme s Ním, v jeho náruči a už nebudeme spěchat. 
Ale nyní je čas, abychom i my, každý na svém místě zvěstovali Boží 
království. Jak to máme udělat? Jak hlásat, když nemáme ta správná slova, 
když se na tak velký úkol cítíme ještě slabí nebo příliš mladí? Udělejme to 
jako apoštolové. Rozhlédněme se kolem sebe, a připojme se k tomu, kdo 
má stejný životní cíl. Kdo stejně jako já, chce jít svým životem za Ježíšem. 
A spolu s takovými lidmi budujme vztahy, které i beze slov budou 
svědectvím o Boží lásce. Stejně tak, to udělal i sv. František z Assisi, který 
vyzval své bratry, že budou evangelizovat. Prošli mlčky městem a neřekli 
jediné slovo. Když se pak bratři ptali sv. Františka, kdy budou tedy 
evangelizovat, řekl jim, že už to udělali, tím že šli a svědčili o lásce svým 
bytím. To může být i naše cesta. 
 



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 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 
 

16. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy 
někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli 
čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali 

jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když Ježíš vystoupil, uviděl velký 
zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech.  

(Mk 6,30-34) 
 

Pomůcky: věta evangelia do kapsy 

Milí přátelé, dnes jsme poprvé slyšeli od sv. Marka slovo „apoštolové“. 
Před tím je Pán Ježíš nazývá učedníky, ale nyní je tu změna. Apoštol 
znamená „vyslaný“. Takže vidíme, že dnešní evangelium souvisí s texty 
minulé neděle, kdy jsme se dozvěděli, že Pán Ježíš vyslal učedníky do 
okolních vesnic, aby tam zvěstovali Boží království, uzdravovali a učili. A 
nyní se vrací zpět k Ježíši a sv. Marek je nazývá apoštoly. Můžeme v tom 
vidět trvalý úkol církve, který je v misijním poslání, to znamená v hlásání 
Boží lásky všem lidem. Ale vraťme se k Tiberiatskému jezeru, kde se dnešní 
příběh odehrává. Apoštolové jsou unavení a touží po odpočinku u NĚHO. 
Každá láska totiž něco stojí. Když opravdu milujeme své bratry, bolí nás 
z toho ruce, nohy, cítíme se vyčerpaní. To je důkaz toho, že láska byla 
opravdová, naplněna konkrétními skutky lásky. Že se o lásce pouze 
nemluvilo, ale že se především žila. Kde načerpat další energii, kde se 
občerstvit? Jedině u Ježíše je plnost, a když mu odevzdáváme všechno, co 
jsme prožili, co jsme dělali, tak, jak to udělali i apoštolové, můžeme si být 
jisti, že nevyhoříme, že neztratíme elán, ale naopak, že nám Bůh dá ještě 
větší hřivny. Odpočinek u Ježíše je předobraz toho, co nás čeká na konci 
běhu našeho života. Budeme s Ním, v jeho náruči a už nebudeme spěchat. 
Ale nyní je čas, abychom i my, každý na svém místě zvěstovali Boží 
království. Jak to máme udělat? Jak hlásat, když nemáme ta správná slova, 
když se na tak velký úkol cítíme ještě slabí nebo příliš mladí? Udělejme to 
jako apoštolové. Rozhlédněme se kolem sebe, a připojme se k tomu, kdo 
má stejný životní cíl. Kdo stejně jako já, chce jít svým životem za Ježíšem. 
A spolu s takovými lidmi budujme vztahy, které i beze slov budou 
svědectvím o Boží lásce. Stejně tak, to udělal i sv. František z Assisi, který 
vyzval své bratry, že budou evangelizovat. Prošli mlčky městem a neřekli 
jediné slovo. Když se pak bratři ptali sv. Františka, kdy budou tedy 
evangelizovat, řekl jim, že už to udělali, tím že šli a svědčili o lásce svým 
bytím. To může být i naše cesta. (Rozdejte dětem větu evangelia Mt11,28) 


