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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

31. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. 
Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! 

Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné 

přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že 
on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a 
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona 
odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu 

nějakou otázku. (Mk 12,28-34) 
 

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 úryvku evangelia jsme slyšeli otázku, kterou položil 
jeden zákoník (to byl člověk, který znal a uměl vykládat Mojžíšův zákon) 
Pánu Ježíši. Na co se ho zeptal? (nechte odpovědět děti) Zeptal se ho, jaké 
přikázání je nejdůležitější. Musíme si to vysvětlit. Židé v té době měli 
mnoho zákonů (přibližně 613), které si vytvořili z Tóry – 5 knih 
Mojžíšových a které museli správně dodržovat. To bylo jistě velmi obtížné. 
Protože jen zapamatovat si všechna přikázání muselo dát velkou práci. 
Abychom si to dokázali představit, tak si to můžeme porovnat 
s dopravními předpisy v naší zemi. Ty jsou velmi důležité, aby na silnicích 
bylo bezpečno a všichni se mohli pohybovat pěšky, na kole, auty nebo 
autobusy tak, aby se nikomu nic nestalo. Dopravních předpisy si musí 
nastudovat každý člověk, který chce získat řidičský průkaz. Musí vyplnit 
správně test, který má 80 otázek. A to je velmi těžké. Zároveň velmi 
důležité pro bezpečnost všech. Ale zapamatovat si 613 přikázání? To se zdá 
nemožné. Proto se zákoník ptá Ježíše, které z nich, je nejdůležitější. A co 
mu Pán Ježíš odpověděl? (nechte odpovědět děti) Že nejdůležitější je za 1. 
milovat Pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou 
myslí a celou svou silou a za 2. milovat svého bližního, jako sám sebe.  
Děti, myslíte si, že je možné, aby si každý tato dvě přikázání pamatoval? 
(nechte odpovědět děti) Ano, to určitě možné je. A když si je budeme nejen 
pamatovat, ale hlavně je dodržovat, tak jsme udělali to nejdůležitější. 
Protože když milujeme Boha, tak ho také posloucháme, modlíme se 
k němu, děkujeme mu za všechno, co nám dává atd. A když milujeme 
bližní jako sebe, tak druhým neubližujeme, nehádáme se s nimi, 
nepomlouváme je atd. Přece to chceme i sami pro sebe, aby nám nikdo 
neubližoval, nepomlouval nás apod. Tak se do toho pusťme.  
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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. 

31. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. 
Zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! 

Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné 

přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že 
on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a 
milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona 
odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu 

nějakou otázku. (Mk 12,28-34) 
 
Pomůcka: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli a pastelky 

Milé děti, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli otázku, kterou položil 
jeden zákoník (to byl člověk, který znal a uměl vykládat Mojžíšův zákon) 
Pánu Ježíši. Na co se ho zeptal? (nechte odpovědět děti) Zeptal se ho, jaké 
přikázání je nejdůležitější. Musíme si to vysvětlit. Židé v té době měli 
mnoho zákonů (přibližně 613), které si vytvořili z Tóry – 5 knih 
Mojžíšových a které museli správně dodržovat. To bylo jistě velmi obtížné. 
Protože jen zapamatovat si všechna přikázání muselo dát velkou práci. 
Abychom si to dokázali představit, tak si to můžeme porovnat 
s dopravními předpisy v naší zemi. Ty jsou velmi důležité, aby na silnicích 
bylo bezpečno a všichni se mohli pohybovat pěšky, na kole, auty nebo 
autobusy tak, aby se nikomu nic nestalo. Dopravních předpisy si musí 
nastudovat každý člověk, který chce získat řidičský průkaz. Musí vyplnit 
správně test, který má 80 otázek. A to je velmi těžké. Zároveň velmi 
důležité pro bezpečnost všech. Ale zapamatovat si 613 přikázání? To se zdá 
nemožné. Proto se zákoník ptá Ježíše, které z nich, je nejdůležitější. A co 
mu Pán Ježíš odpověděl? (nechte odpovědět děti) Že nejdůležitější je za 1. 
milovat Pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou 
myslí a celou svou silou a za 2. milovat svého bližního, jako sám sebe.  
Děti, myslíte si, že je možné, aby si každý tato dvě přikázání pamatoval? 
(nechte odpovědět děti) Ano, to určitě možné je. A když si je budeme nejen 
pamatovat, ale hlavně je dodržovat, tak jsme udělali to nejdůležitější. 
Protože když milujeme Boha, tak ho také posloucháme, modlíme se 
k němu, děkujeme mu za všechno, co nám dává atd. A když milujeme 
bližní jako sebe, tak druhým neubližujeme, nehádáme se s nimi, 
nepomlouváme je atd. Přece to chceme i sami pro sebe, aby nám nikdo 
neubližoval, nepomlouval nás apod. Tak se do toho pusťme.  


