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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

28. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co 
musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není 
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé 
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem 
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej 
všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to 
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým 
učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho 
slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud 
uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“  (Mk 10, 17-25) 

 
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 

Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 
Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o jednom zvířeti. O jakém? 
(nechte odpovědět děti) Ano, byla tam řeč o velbloudovi. Jak vypadá 
velbloud? Může nám ho někdo popsat? (nechte odpovědět děti) Velbloud 
má dva hrby, je to velké pouštní zvíře a je prostě nemožné, aby se protáhl 
uchem jehly. Viděli jste někdy maminku nebo babičku šít? Víte děti, jak 
malé je ouško jehly? (nechte odpovědět děti) A proč tedy učedníkům Pán 
Ježíš říká takový nesmysl? Říká to právě proto, že velbloud nemůže projít 
uchem jehly a stejně tak i člověk, který chce všechno vlastnit a nechce nic 
darovat, nemůže vejít do Božího království. Jeho srdce je totiž mnohem, 
mnohem „větší“. Je naplněné vším, co chce mít, co chce vlastnit a nechce 
se ničeho vzdát. Na Boha, který by měl být v srdci na prvním místě, pak už 
žádné místo nezbývá.  
Proč to tak je? Protože žijeme mimo ráj. Ještě nejsme v Božím království a 
někdy musíme zápasit sami v sobě mezi dobrem a zlem. Snažíme se být 
hodní, poslouchat maminku a tatínka, ale někdy se nechceme s druhými 
dělit o hračky apod.  Je to tak? (nechte odpovědět děti) 
Co nám radí Pán Ježíš? Máme také všechno prodat, rozdat chudým a jít za 
Ježíšem? To udělat nemůžete, protože nejste za majetek zodpovědní. Tím 
jsou vaši rodiče. To ale neznamená, že nemůžete dělat nic. Můžete dělat 
mnoho věcí. Např.: můžete se ptát sami sebe: Dokážu věci, které jsou jen 
moje někomu půjčit? Dokážu se vzdát příjemné věci a jít mamince nebo 
tatínkovi s něčím pomoci? Dokážu myslet na druhé děti, které jsou chudé 
a poslat jim nějakou svou hezkou hračku? Dokážu šetřit pro chudé?  
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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. 

 
28. neděle v mezidobí cyklus B 

 
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co 
musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není 
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé 
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem 
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej 
všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to 
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým 
učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho 
slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud 
uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“  (Mk 10, 17-25) 
 
Pomůcka: pracovní list z Kanán- Katecheze na neděli, tužky 

 
Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o jednom zvířeti. O jakém? 
(nechte odpovědět děti) Ano, byla tam řeč o velbloudovi. Jak vypadá 
velbloud? Může nám ho někdo popsat? (nechte odpovědět děti) Velbloud 
má dva hrby, je to velké pouštní zvíře a je prostě nemožné, aby se protáhl 
uchem jehly. Viděli jste někdy maminku nebo babičku šít? Víte děti, jak 
malé je ouško jehly? (nechte odpovědět děti) A proč tedy učedníkům Pán 
Ježíš říká takový nesmysl? Říká to právě proto, že velbloud nemůže projít 
uchem jehly a stejně tak i člověk, který chce všechno vlastnit a nechce nic 
darovat, nemůže vejít do Božího království. Jeho srdce je totiž mnohem, 
mnohem „větší“. Je naplněné vším, co chce mít, co chce vlastnit a nechce 
se ničeho vzdát. Na Boha, který by měl být v srdci na prvním místě, pak už 
žádné místo nezbývá. Proč to tak je? Protože žijeme mimo ráj. Ještě nejsme 
v Božím království a někdy musíme zápasit sami v sobě mezi dobrem a 
zlem. Snažíme se být hodní, poslouchat maminku a tatínka, ale někdy se 
nechceme s druhými dělit o hračky apod.  Je to tak? (nechte odpovědět 
děti) Co nám radí Pán Ježíš? Máme také všechno prodat, rozdat chudým a 
jít za Ježíšem? To udělat nemůžete, protože nejste za majetek zodpovědní. 
Tím jsou vaši rodiče. To ale neznamená, že nemůžete dělat nic. Můžete 
dělat mnoho věcí. Např.: můžete se ptát sami sebe: Dokážu věci, které jsou 
jen moje někomu půjčit? Dokážu se vzdát příjemné věci a jít mamince nebo 
tatínkovi s něčím pomoci? Dokážu myslet na druhé děti, které jsou chudé 
a poslat jim nějakou svou hezkou hračku? Dokážu šetřit pro chudé? 
(rozdejte dětem pracovní list) Nyní si můžete vyplnit pracovní list.  
 


