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

 

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) 

 
Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, že k Ježíši přistoupil zákoník, protože před 
tím slyšel Ježíše, jak dobře mluví. Co asi tak Ježíš před tím říkal, že ten 
zákoník, jenž patřil ke skupině lidí, kteří vůči Ježíši měli velké výhrady až 
nenávist, dostal odvahu se Ježíše na něco zeptat? (nechte odpovědět děti) 
Tak za 1.: Určitě Ježíš mluvil slušně. Nenadával, neklel, ani o druhých 
nemluvil špatně. A za 2.: z předchozí části evangelia víme, že mluvil o 
tom, jak je to s lidmi v Božím království. Mluvil o tom, že budeme jako 
andělé a že Bůh je Otec nás všech. Líbí se vám to? (nechte odpovědět 
děti) Ano, je to krásné, ale je potřeba se do Božího království dostat. Pro 
židy bylo „vstupenkou“ do Božího království přesné dodržování všech 
přikázání, které byly vytvořeny z Tóry – 5 knih Mojžíšových. Těch bylo 
nejméně 613. Umíte si představit, že byste si měli všechna tato přikázání 
zapamatovat a ještě je správně dodržovat? (nechte odpovědět děti) To je 
těžké pro každého člověka. A tak se nedivíme, že se ten zákoník ptal 
Ježíše, které je nejdůležitější. A vzpomene si někdo z vás, co Ježíš 
odpověděl? (nechte odpovědět děti) Ano, že nejdůležitější je milovat 
Pána, svého Boha a milovat svého bližního, jako sám sebe. Proč to podle 
vás, Ježíš řekl v tomto pořadí? (nechte odpovědět děti) Protože láska, 
schopnost milovat vychází z Boha, který lásku stvořil a dal nám ji do 
srdce. A ten, kdo ví, že ho Bůh miluje, nemůže na Boží lásku 
neodpovědět. A Ježíš i radí, jak milovat Boha: „celým srdcem, celou svou 
duší, celou svou myslí a celou svou silou“. Mohli bychom říci, že do 
takové lásky je třeba „dát všechno“. A milovat bližního. Ale, kdo je můj 
bližní? (nechte odpovědět děti) Podívejte se vedle sebe. Je to v této chvíli 
ten, kdo je vedle vás, kdo je blízko. Takže milovat Boha a bližního 
můžeme a máme vlastně stále. Je to těžké, ale zároveň osvobozující. Když 
to totiž budeme dělat opravdově, stačí si v životě zapamatovat tato dvě 
přikázání a Boží království je naše.  



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
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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) 
 

Pomůcky: Kartička pro každého 

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, že k Ježíši přistoupil zákoník, protože před 
tím slyšel Ježíše, jak dobře mluví. Co asi tak Ježíš před tím říkal, že ten 
zákoník, jenž patřil ke skupině lidí, kteří vůči Ježíši měli velké výhrady až 
nenávist, dostal odvahu se Ježíše na něco zeptat? (nechte odpovědět děti) 
Tak za 1.: Určitě Ježíš mluvil slušně. Nenadával, neklel, ani o druhých 
nemluvil špatně. A za 2.: z předchozí části evangelia víme, že mluvil o 
tom, jak je to s lidmi v Božím království. Mluvil o tom, že budeme jako 
andělé a že Bůh je Otec nás všech. Líbí se vám to? (nechte odpovědět 
děti) Ano, je to krásné, ale je potřeba se do Božího království dostat. Pro 
židy bylo „vstupenkou“ do Božího království přesné dodržování všech 
přikázání, které byly vytvořeny z Tóry – 5 knih Mojžíšových. Těch bylo 
nejméně 613. Umíte si představit, že byste si měli všechna tato přikázání 
zapamatovat a ještě je správně dodržovat? (nechte odpovědět děti) To je 
těžké pro každého člověka. A tak se nedivíme, že se ten zákoník ptal 
Ježíše, které je nejdůležitější. A vzpomene si někdo z vás, co Ježíš 
odpověděl? (nechte odpovědět děti) Ano, že nejdůležitější je milovat 
Pána, svého Boha a milovat svého bližního, jako sám sebe. Proč to podle 
vás, Ježíš řekl v tomto pořadí? (nechte odpovědět děti) Protože láska, 
schopnost milovat vychází z Boha, který lásku stvořil a dal nám ji do 
srdce. A ten, kdo ví, že ho Bůh miluje, nemůže na Boží lásku 
neodpovědět. A Ježíš i radí, jak milovat Boha: „celým srdcem, celou svou 
duší, celou svou myslí a celou svou silou“. Mohli bychom říci, že do 
takové lásky je třeba „dát všechno“. A milovat bližního. Ale, kdo je můj 
bližní? (nechte odpovědět děti) Podívejte se vedle sebe. Je to v této chvíli 
ten, kdo je vedle vás, kdo je blízko. Takže milovat Boha a bližního 
můžeme a máme vlastně stále. Je to těžké, ale zároveň osvobozující. Když 
to totiž budeme dělat opravdově, stačí si v životě zapamatovat tato dvě 
přikázání a Boží království je naše.  


