
 

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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

20. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest 
mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, 

říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a 
dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti 

matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ (Lk 12, 49-53) 
 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu se mluví o ohni a o rozdělení. 
Kdybychom textu nechtěli správně porozumět, mohli bychom dojít rychle 
ke špatnému závěru, že Ježíš si v rozhovoru  před svou smrtí na kříži přeje 
nějaké utrpení i pro nás. Vždyť rozdělení našich blízkých, jak jsme o tom 
před chvílí slyšeli, není nic hezkého. „Otec proti synovi, matka proti dceři 
atd.“ Tak jak to tedy je? Tak především, oheň tu není symbolem ničivé síly, 
ale symbolem Ducha sv. Kdy také slyšíme v souvislosti s Duchem sv. o 
ohni? (nechte odpovědět děti) O Letnicích, kdy přijetím Ducha sv., dostali 
učedníci sílu svědčit o Boží lásce a sílu k tomu, aby vydrželi 
pronásledování. Takže láska Boha k člověku je jako oheň, který nás má 
zapalovat, abychom i my dokázali milovat. A proč Ježíš dále mluví o tom, 
že už si toužebně přeje, aby tento oheň vzplanul? Protože Bůh už od 
počátku stvoření touží po lásce člověka. Stačí si jen vzpomenout na jeho 
tvořivé jednání. Jak to tenkrát bylo? Co Bůh všechno stvořil, než stvořil 
člověka? (nechte odpovědět děti) A člověk byl tím posledním, kterému Bůh 
všechno daroval a přál si láskyplný vztah člověka k němu. Ale někdo to 
pokazil. Kdo? (nechte odpovědět děti) Lidé odmítli lásku k Bohu. Vzdal to 
tedy Bůh s člověkem? (nechte odpovědět děti) Dal nám svého vlastního 
Syna, který si toužebně přál, aby znovu člověka s Bohem smířil. A jak to 
Ježíš udělal? (nechte odpovědět děti) Svou smrtí a svým vzkříšením 
zachránil člověka pro Boží království. Když tedy Ježíš mluví o tom, že 
nepřinesl mír na zem, ale rozdělení, mluví o naší svobodě. Jak? Bůh totiž 
člověka k lásce k sobě nenutí. On nabízí. Nikoho násilím nenutí, aby to 
pochopil, přijal a reagoval na ni. Je to stejné, jako když vy máte např. na 
něco jiný názor než vaši rodiče. Chcete o tom s nimi nejprve mluvit, chtít 
nejprve jejich vůli pochopit  a pak třeba přijmout, nebo by vám bylo 
milejší, kdybyste jejich názor museli vždy jen přijímat bez vaší svobodné 
vůle? (nechte odpovědět děti) Láska musí být svobodná a nezištná, jinak 
to láska není a stává se z ní pouhá povinnost. A o lásku z povinnosti Bůh 
nestojí. A proč rozdělení třeba ve vlastní rodině, jak jsme o tom v evangeliu 
slyšeli? Protože ne každý a ne ve stejnou chvíli lidé Boží lásku pochopí a 
přijmou. Pak dochází k rozdělení. Můžeme s tím něco udělat? Můžeme. Je 
potřeba o Boží lásce svědčit svým životem. To je nejlepším příkladem pro 
ostatní. 
 



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

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 

20. neděle v mezidobí Cyklus C 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest 
mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán! Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, 

říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvěma a 
dva proti třem. Budou rozděleni otec proti synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti 

matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni.“ (Lk 12, 49-53) 
Pomůcky: Kartička pro každého, tužky 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu se mluví o ohni a o rozdělení. 
Kdybychom textu nechtěli správně porozumět, mohli bychom dojít rychle 
ke špatnému závěru, že Ježíš si v rozhovoru  před svou smrtí na kříži přeje 
nějaké utrpení i pro nás. Vždyť rozdělení našich blízkých, jak jsme o tom 
před chvílí slyšeli, není nic hezkého. „Otec proti synovi, matka proti dceři 
atd.“ Tak jak to tedy je? Tak především, oheň tu není symbolem ničivé síly, 
ale symbolem Ducha sv. Kdy také slyšíme v souvislosti s Duchem sv. o 
ohni? (nechte odpovědět děti) O Letnicích, kdy přijetím Ducha sv., dostali 
učedníci sílu svědčit o Boží lásce a sílu k tomu, aby vydrželi 
pronásledování. Takže láska Boha k člověku je jako oheň, který nás má 
zapalovat, abychom i my dokázali milovat. A proč Ježíš dále mluví o tom, 
že už si toužebně přeje, aby tento oheň vzplanul? Protože Bůh už od 
počátku stvoření touží po lásce člověka. Stačí si jen vzpomenout na jeho 
tvořivé jednání. Jak to tenkrát bylo? Co Bůh všechno stvořil, než stvořil 
člověka? (nechte odpovědět děti) A člověk byl tím posledním, kterému Bůh 
všechno daroval a přál si láskyplný vztah člověka k němu. Ale někdo to 
pokazil. Kdo? (nechte odpovědět děti) Lidé odmítli lásku k Bohu. Vzdal to 
tedy Bůh s člověkem? (nechte odpovědět děti) Dal nám svého vlastního 
Syna, který si toužebně přál, aby znovu člověka s Bohem smířil. A jak to 
Ježíš udělal? (nechte odpovědět děti) Svou smrtí a svým vzkříšením 
zachránil člověka pro Boží království. Když tedy Ježíš mluví o tom, že 
nepřinesl mír na zem, ale rozdělení, mluví o naší svobodě. Jak? Bůh totiž 
člověka k lásce k sobě nenutí. On nabízí. Nikoho násilím nenutí, aby to 
pochopil, přijal a reagoval na ni. Je to stejné, jako když vy máte např. na 
něco jiný názor než vaši rodiče. Chcete o tom s nimi nejprve mluvit, chtít 
nejprve jejich vůli pochopit  a pak třeba přijmout, nebo by vám bylo 
milejší, kdybyste jejich názor museli vždy jen přijímat bez vaší svobodné 
vůle? (nechte odpovědět děti) Láska musí být svobodná a nezištná, jinak 
to láska není a stává se z ní pouhá povinnost. A o lásku z povinnosti Bůh 
nestojí. A proč rozdělení třeba ve vlastní rodině, jak jsme o tom v evangeliu 
slyšeli? Protože ne každý a ne ve stejnou chvíli lidé Boží lásku pochopí a 
přijmou. Pak dochází k rozdělení. Můžeme s tím něco udělat? Můžeme. Je 
potřeba o Boží lásce svědčit svým životem. To je nejlepším příkladem pro 
ostatní. (rozdejte dětem kartičky) Můžete si to napsat i písemně na 
připravené kartičky.  
 


