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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

6. neděle velikonoční cyklus B 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost 

naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než 
ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás 

nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám 
jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás 
a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá 
všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (Jan 15, 9-17) 

 
 

Milé děti, položím vám teď jednu otázku. Kde je vám nejlépe? Kde se 
cítíte opravdu dobře? Kde jste nejšťastnější? (nechte odpovědět děti) 
Ano, většina z vás je nejšťastnější doma u svých rodičů. Tam je nám 
nejlépe. Tam máme ty, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Tam máme 
své hračky, svou postýlku, třeba i svého zvířecího mazlíčka a někdo také 
své sourozence. Zkrátka doma je nám dobře, protože tam nás mají rádi. 
Chtěly byste děti zůstat doma celý život? Nikdy od maminky a od tatínka 
neodejít? (nechte odpovědět děti) Jenže až vyrostete, budete chtít získat 
zkušenosti ve světě, třeba se i do někoho zamilujete a bude pro vás zcela 
přirozené, že ze svého domova odejdete. V dnešním evangeliu nám Ježíš 
říká, že máme také zůstat. Nemyslí se tím zůstat na jednom místě, ale 
zůstat v jeho lásce. Už jsme si řekli, že doma vám je moc dobře, protože 
vás tam mají  všichni rádi. A Ježíš nám dnes říká, že máme zůstat v jeho 
lásce a budeme navždy Božími dětmi – bude nám stále dobře. To 
neznamená, že si bude dokonce života hrát s hračkami nebo, že budeme 
chtít, aby se o nás stále někdo staral. Ale znamená to, že Bůh nám nabízí 
svoji blízkost, svoji lásku a dokonce svoji radost. Když zůstaneme v Boží 
lásce, budeme plni radosti a lásky k druhým. Ale jak to máme udělat? Jak 
zůstat v jeho lásce? Jak to řekl Ježíš v dnešním evangeliu? (nechte 
odpovědět děti) Správně. On řekl, že máme zachovávat jeho přikázání. 
Možná známe 10 přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi a tedy nám všem. 
Uměl by je někdo vyjmenovat? (nechte odpovědět děti) Možná, že je ještě 
těžké si tato přikázání zapamatovat. Ale to vůbec nevadí. Stačí vědět 
jednu důležitou věc, kterou nám říká Ježíš a tím je přikázání lásky: 
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ Ano, stačí si zapamatovat 
jen jednu věc a tím je láska k Bohu a k druhému. Pak můžeme dělat 
cokoli, ale vždy s postojem lásky. A to nám přinese velkou radost. 
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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. 
 

6. neděle velikonoční cyklus B 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce 
a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost 

naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. (Jan 15, 9-12) 
 
Pomůcka: obrázky a pastelky 

 
Milé děti, položím vám teď jednu otázku. Kde je vám nejlépe? Kde se 
cítíte opravdu dobře? Kde jste nejšťastnější? (nechte odpovědět děti) 
Ano, většina z vás je nejšťastnější doma u svých rodičů. Tam je nám 
nejlépe. Tam máme ty, které máme rádi a kteří mají rádi nás. Tam máme 
své hračky, svou postýlku, třeba i svého zvířecího mazlíčka a někdo také 
své sourozence. Zkrátka doma je nám dobře, protože tam nás mají rádi. 
Chtěly byste děti zůstat doma celý život? Nikdy od maminky a od tatínka 
neodejít? (nechte odpovědět děti) Jenže až vyrostete, budete chtít získat 
zkušenosti ve světě, třeba se i do někoho zamilujete a bude pro vás zcela 
přirozené, že ze svého domova odejdete. V dnešním evangeliu nám Ježíš 
říká, že máme také zůstat. Nemyslí se tím zůstat na jednom místě, ale 
zůstat v jeho lásce. Už jsme si řekli, že doma vám je moc dobře, protože 
vás tam mají  všichni rádi. A Ježíš nám dnes říká, že máme zůstat v jeho 
lásce a budeme navždy Božími dětmi – bude nám stále dobře. To 
neznamená, že si bude dokonce života hrát s hračkami nebo, že budeme 
chtít, aby se o nás stále někdo staral. Ale znamená to, že Bůh nám nabízí 
svoji blízkost, svoji lásku a dokonce svoji radost. Když zůstaneme v Boží 
lásce, budeme plni radosti a lásky k druhým. Ale jak to máme udělat? Jak 
zůstat v jeho lásce? Jak to řekl Ježíš v dnešním evangeliu? (nechte 
odpovědět děti) Správně. On řekl, že máme zachovávat jeho přikázání. 
Možná známe 10 přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi a tedy nám všem. 
Uměl by je někdo vyjmenovat? (nechte odpovědět děti) Možná, že je ještě 
těžké si tato přikázání zapamatovat. Ale to vůbec nevadí. Stačí vědět 
jednu důležitou věc, kterou nám říká Ježíš a tím je přikázání lásky: 
„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“ Ano, stačí si zapamatovat 
jen jednu věc a tím je láska k Bohu a k druhému. Pak můžeme dělat 
cokoli, ale vždy s postojem lásky. A to nám přinese velkou radost. A 
protože je květen a to je měsíc Panny Marie, vybarvěte nyní obrázek a 
můžete jej věnovat třeba své mamince, která vás má ráda. 


