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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

23. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

 Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade 
svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být 

mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo 
z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? 

Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by 
´Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.´ (Lk 14, 25-30) 

 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia Pán Ježíš několikrát zdůrazňuje, 
že není tak snadné, stát se jeho učedníkem. I když Boží království je 
zdarma a pro každého, přece jen jsou tu nějaké podmínky, abychom do 
něho mohli vstoupit. V minulých nedělích těmi podmínkami bylo 
pochopit, že do Božího království se nejde pohodlnou cestou a širokými 
dveřmi, ale cestou, při které vydáváme energii - namáháme se pro druhé a 
jsme pokorní před Bohem a před druhými lidmi. Dnes po nás Ježíš žádá, 
abychom Ho dali na první místo ve svém životě. A to dokonce před naši 
maminku, tatínka, sourozence a v neposlední řadě i před vlastní „já“. Je to 
vůbec možné? Dokáže to nějaký člověk? (nechte odpovědět děti) Ano, 
někteří lidé to dokázali. Říkáme jim světci. Jejich láska k Bohu a k lidem 
byla tak veliká, že vykonali během svého života mnoho hrdinských skutků. 
Např. sv. Jan Bosko. Neúnavně se věnoval opuštěné mládeži a mnoho jich 
zachránil tím, že jim dal vzdělání a hlavně je nasměroval na cestu k Bohu.  
Ale co my? Dokážeme také ve svém životě žít podobně? Určitě to 
dokážeme.  Začněme třeba tím, že se budeme snažit pracovat sami na sobě. 
Udělejme z každé naší činnosti, ať už je to nový začátek školy, všechny 
mimoškolní aktivity i život doma příležitost oslavit Ježíše ve svém srdci. 
Jak na to konkrétně? Když se mi něco nepovede, pokazím nějaký vztah, 
jsem naštvaný na rodiče, sourozence nebo kamarády, tak se co nejdříve 
omluvím a pokusím se svoje selhání napravit. Je to sice těžké, ale Ježíš 
přece říká, že kříž, který máme nést, také není lehký, ale je podmínkou, 
abychom byli jeho učedníky. Ježíše můžeme ve svém srdci oslavit – tedy 
dát Ho na první místo i tím, že právě Jemu dáme dostatek času. Méně času 
na PC a více modlitby bude určitě povznášející.  
Možná se nám to nebude hned dařit, ale pokusme se trochu zpomalit a než 
něco začneme dělat, tak si to nejprve rozmyslet: „Je to, co chci teď dělat 
k oslavě Ježíše, nebo není?“ Budeme pak, jako ten člověk, o kterém Ježíš 
říká, že si nejprve sedl a rozmyslel se, zda může postavit věž nebo zda na 
ni nemá dostatek materiálu. Světci to dokázali, tak proč by se to nemělo 
podařit nám?  
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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. 

 

23. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

 Cestou ho doprovázely velké zástupy. Obrátil se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a neklade 
svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano i sám sebe – až na druhé místo, nemůže být 

mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo 
z vás chce stavět věž, nesedne si napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? 

Kdyby totiž položil základy a nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, kdo by to viděli, a říkali by 
´Tenhle člověk se pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.´ (Lk 14, 25-30) 

 
Pomůcky: Pracovní listy, tužky 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia Pán Ježíš několikrát zdůrazňuje, 
že není tak snadné, stát se jeho učedníkem. I když Boží království je 
zdarma a pro každého, přece jen jsou tu nějaké podmínky, abychom do 
něho mohli vstoupit. V minulých nedělích těmi podmínkami bylo 
pochopit, že do Božího království se nejde pohodlnou cestou a širokými 
dveřmi, ale cestou, při které vydáváme energii - namáháme se pro druhé a 
jsme pokorní před Bohem a před druhými lidmi. Dnes po nás Ježíš žádá, 
abychom Ho dali na první místo ve svém životě. A to dokonce před naši 
maminku, tatínka, sourozence a v neposlední řadě i před vlastní „já“. Je to 
vůbec možné? Dokáže to nějaký člověk? (nechte odpovědět děti) Ano, 
někteří lidé to dokázali. Říkáme jim světci. Jejich láska k Bohu a k lidem 
byla tak veliká, že vykonali během svého života mnoho hrdinských skutků. 
Např. sv. Jan Bosko. Neúnavně se věnoval opuštěné mládeži a mnoho jich 
zachránil tím, že jim dal vzdělání a hlavně je nasměroval na cestu k Bohu.  
Ale co my? Dokážeme také ve svém životě žít podobně? Určitě to 
dokážeme.  Začněme třeba tím, že se budeme snažit pracovat sami na sobě. 
Udělejme z každé naší činnosti, ať už je to nový začátek školy, všechny 
mimoškolní aktivity i život doma příležitost oslavit Ježíše ve svém srdci. 
Jak na to konkrétně? Když se mi něco nepovede, pokazím nějaký vztah, 
jsem naštvaný na rodiče, sourozence nebo kamarády, tak se co nejdříve 
omluvím a pokusím se svoje selhání napravit. Je to sice těžké, ale Ježíš 
přece říká, že kříž, který máme nést, také není lehký, ale je podmínkou, 
abychom byli jeho učedníky. Ježíše můžeme ve svém srdci oslavit – tedy 
dát Ho na první místo i tím, že právě Jemu dáme dostatek času. Méně času 
na PC a více modlitby bude určitě povznášející.  
Možná se nám to nebude hned dařit, ale pokusme se trochu zpomalit a než 
něco začneme dělat, tak si to nejprve rozmyslet: „Je to, co chci teď dělat 
k oslavě Ježíše, nebo není?“ Budeme pak, jako ten člověk, o kterém Ježíš 
říká, že si nejprve sedl a rozmyslel se, zda může postavit věž nebo zda na 
ni nemá dostatek materiálu. Světci to dokázali, tak proč by se to nemělo 
podařit nám? Dokáže přiřadit správně symboly k obrázkům světců? 
Můžete se o to pokusit v pracovním listu. (rozdejte dětem pracovní list) 
 


