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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

25. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval 
totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři 
dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do 

Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, 
protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal 

si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových 
dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ 

(Mk 9,30-37) 
 
 

Milí přátelé, slyšeli jsme, že učedníci poslouchali Ježíše, ale nerozuměli mu a 

báli se ho zeptat. Proč? Protože před tím jim řekl, že skončila ta doba, kdy mohli 

vidět mnoho zázraků a milostí, které Ježíš vykonal a nyní že nastává doba, kdy 

Bůh bude oslaven tím, že se poníží, bude trpět, projde smrtí, jako kdyby byl 

zločinec, ale na konci, že jej čeká vítězství. Učedníci tuto jeho cestu nedokáží 

přijmout. A tak tento plán, jak se říká „vytěsní“ a raději se uchylují k něčemu 

příjemnějšímu. Jaká je čeká odměna v nebi? Budou pak sedět na významných 

místech? Jsou „lepší“ než ti ostatní, protože jsou Jeho učedníci?  Takové 

chování je u lidí běžné. Když přestanou komunikovat s Bohem, začíná boj mezi 

sebou. Stačí si vzpomenout na příběh, který dobře znáte. Kain a Abel. Čí oběť 

Bůh přijal? (nechte odpovědět děti) A ví někdo z vás, co udělal Bůh, když viděl 

Kainův hněv? (nechte odpovědět děti) Bůh chtěl s Kainem komunikovat a 

varoval ho před velkým hněvem. Jenže Kain ho neposlechl a skončilo to 

bratrovraždou. Ježíš viděl do srdce svých učedníků a místo, aby je pokáral za to, 

že se mezi sebou přou, kdo je větší a důležitější jim dává příklad. Jaký? (nechte 

odpovědět děti)  Ano. Před jejich oči postaví dítě a  řekne jim, že nevětší ze 

všeho není úspěch, moc, známosti, oblíbenost, … ale LÁSKA. A ta láska, že 

musí být konkrétní. Kdo přijme dítě, to znamená toho, který je bezbranný, který 

potřebuje pomoc, o kterého je třeba nezištně pečovat, se stává podobný Bohu, 

protože přijímá do svého života Krista. Jak na tom můžeme reagovat my? Tím, 

že si především uvědomíme, že evangelium není jen něco, co se má přečíst, ale 

především to, co se má žít. Buďme tedy vynalézaví a hledejme v našem životě 

především konkrétní možnosti lásky k druhým a tím poroste naše „velikost“ 

nejen před Bohem, ale už před druhými zde na zemi. 

 

 

 



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. 

 
25. neděle v mezidobí cyklus B 

 
Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval 

totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři 
dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do 

Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, 
protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal 

si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem 
všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových 
dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ 

(Mk 9,30-37) 
 
Pomůcky: Kartička pro každého 

 

Milí přátelé, slyšeli jsme, že učedníci poslouchali Ježíše, ale nerozuměli mu a 

báli se ho zeptat. Proč? Protože před tím jim řekl, že skončila ta doba, kdy mohli 

vidět mnoho zázraků a milostí, které Ježíš vykonal a nyní že nastává doba, kdy 

Bůh bude oslaven tím, že se poníží, bude trpět, projde smrtí, jako kdyby byl 

zločinec, ale na konci, že jej čeká vítězství. Učedníci tuto jeho cestu nedokáží 

přijmout. A tak tento plán, jak se říká „vytěsní“ a raději se uchylují k něčemu 

příjemnějšímu. Jaká je čeká odměna v nebi? Budou pak sedět na významných 

místech? Jsou „lepší“ než ti ostatní, protože jsou Jeho učedníci?  Takové 

chování je u lidí běžné. Když přestanou komunikovat s Bohem, začíná boj mezi 

sebou. Stačí si vzpomenout na příběh, který dobře znáte. Kain a Abel. Čí oběť 

Bůh přijal? (nechte odpovědět děti) A ví někdo z vás, co udělal Bůh, když viděl 

Kainův hněv? (nechte odpovědět děti) Bůh chtěl s Kainem komunikovat a 

varoval ho před velkým hněvem. Jenže Kain ho neposlechl a skončilo to 

bratrovraždou. Ježíš viděl do srdce svých učedníků a místo, aby je pokáral za to, 

že se mezi sebou přou, kdo je větší a důležitější jim dává příklad. Jaký? (nechte 

odpovědět děti)  Ano. Před jejich oči postaví dítě a  řekne jim, že nevětší ze 

všeho není úspěch, moc, známosti, oblíbenost, … ale LÁSKA. A ta láska, že 

musí být konkrétní. Kdo přijme dítě, to znamená toho, který je bezbranný, který 

potřebuje pomoc, o kterého je třeba nezištně pečovat, se stává podobný Bohu, 

protože přijímá do svého života Krista. Jak na tom můžeme reagovat my? Tím, 

že si především uvědomíme, že evangelium není jen něco, co se má přečíst, ale 

především to, co se má žít. Buďme tedy vynalézaví a hledejme v našem životě 

především konkrétní možnosti lásky k druhým a tím poroste naše „velikost“ 

nejen před Bohem, ale už před druhými zde na zemi. Vezmete si kartičku, kde je 

úryvek z papežova poselství ke Světovému dni misií 2018. Noste ji tento týden u 

sebe a občas si ji přečtěte. Může se pro vás stát inspirací.  


