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SLOVNÍ KATECHEZE 
 
 

15. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, 
abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj 

Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého 
bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl 

ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk 
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo 

mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita 
přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl 
ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého 

soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je 
hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co 

myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo 
mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10, 25-37) 

 

Milé děti, chtěli byste žít věčně? (nechte odpovědět děti) Jeden znalec 
zákona se Ježíše na to ptá. Co přesně chtěl tento muž vědět? (nechte 
odpovědět děti) Chtěl vědět, jak na to, aby měl život věčný. To není možné 
v našem těle, protože už od narození rosteme, pak dospíváme a 
samozřejmě také stárneme. A když už je někdo hodně starý, tak umře. 
Možná vás to děsí, protože mluvit o smrti je vždycky smutné. Jenže ono to 
smutné být nemusí. Když si totiž uvědomíme, že nemáme jen tělo, ale také 
duši, která je nesmrtelná a která se může po naší tělesné smrti radovat v 
Božím království. Ale je tam jedna podmínka, kterou nám právě vysvětluje 
Pán Ježíš v dnešním evangeliu. A tou podmínkou je láska k bližnímu. 
Láska může být různá. Můžeme mít třeba rádi sami sebe. To je pak láska 
sebestředná. Jak se projevuje? (nechte odpovědět děti) Ano. Projevuje se 
vztekáním, že chci být vždy všude první, mít nejlepší věci a nejlepší kousky 
sladkostí, chci, aby mě všichni moji kamarádi poslouchali, chci, abych jen 
já rozhodoval/a, jak a s čím si budeme hrát apod. Takovou lásku určitě Pán 
Ježíš nemyslel. On mluvil o lásce k bližnímu a dal k tomu příklad o 
nezištné pomoci samaritána k jednomu zraněnému člověku. Uměl by 
někdo z vás tento příklad ještě jednou převyprávět vlastními slovy? 
(vyzvěte děti) A kdo je tedy ten bližní? Podle příběhu, který jsme právě 
slyšeli, je to ten, kdo se k druhému chová milosrdně. A nezáleží ani na tom, 
jestli ten druhý je nám příjemný, jestli ho známe, jestli nás má také rád, 
jestli je to náš příbuzný. A my se máme chovat přesně jako tento milosrdný 
bližní. Být tedy blízko lidem, kteří potřebují naši pomoc, naši lásku, která 
není sebeláskou, jak už jsme si to vysvětlovali. Že to není vždycky snadné, 
to je jasné. Ale stojí to za to. Protože odměnou je věčný život. A kdo by 
nechtěl žít věčně?  
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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. 

 

15. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, 
abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj 

Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého 
bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl 

ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk 
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo 

mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita 
přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl 
ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého 

soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je 
hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co 

myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo 
mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10, 25-37) 

 
 

Pomůcky, které doporučujeme: náplast pro každého a fixy 

Milé děti, chtěli byste žít věčně? (nechte odpovědět děti) Jeden znalec 
zákona se Ježíše na to ptá. Co přesně chtěl tento muž vědět? (nechte 
odpovědět děti) Chtěl vědět, jak na to, aby měl život věčný. K tomu je třeba 
jedna podmínka, kterou nám právě vysvětluje Pán Ježíš v dnešním 
evangeliu. A tou podmínkou je láska k bližnímu. Láska může být různá. 
Můžeme mít třeba rádi sami sebe. To je pak láska sebestředná. Jak se 
projevuje? (nechte odpovědět děti) Ano. Projevuje se vztekáním, že chci 
být vždy všude první, mít nejlepší věci a nejlepší kousky sladkostí, chci, 
aby mě všichni moji kamarádi poslouchali, chci, abych jen já rozhodoval/a, 
jak a s čím si budeme hrát apod. Takovou lásku určitě Pán Ježíš nemyslel. 
On mluvil o lásce k bližnímu a dal k tomu příklad o nezištné pomoci 
samaritána k jednomu zraněnému člověku. Uměl by někdo z vás tento 
příklad ještě jednou převyprávět vlastními slovy? (vyzvěte děti) A kdo je 
tedy ten bližní? Podle příběhu, který jsme právě slyšeli, je to ten, kdo se 
k druhému chová milosrdně. A nezáleží ani na tom, jestli ten druhý je nám 
příjemný, jestli ho známe, jestli nás má také rád, jestli je to náš příbuzný. 
My se máme chovat přesně jako tento milosrdný bližní. Být tedy blízko 
lidem, kteří potřebují naši pomoc, naši lásku, která není sebeláskou, jak už 
jsme si to vysvětlovali. Že to není vždycky snadné, to je jasné. Ale stojí to 
za to. Protože odměnou je věčný život. A kdo by nechtěl žít věčně? Tady 
máte náplast, kterou můžete použít, když bude někdo zraněný. Napište si 
na ní fixou větu? „já jsme tvůj bližní“ Třeba, až ji pro někoho použijete, 
budete moci při ošetření vyprávět biblický příběh o milosrdném 
samaritánovi.  
 


