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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

27. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli 

této moruši: ´Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!´,  poslechla by vás. Když někdo z vás má 
služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ´Hned pojď a sedni si ke stolu?´ 
Spíše mu přece řekne: ´Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. 

Potom můžeš jíst a pít i ty.´ Děkuje snad tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, 
až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ´Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli 

povinni udělat.´“ (Lk 17, 5-10) 

 
 
Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia nám začíná prosbou apoštolů k Pánu 
Ježíši o to, aby jim dal více víry. Tak nejprve si musíme říci, kdo je to 
apoštol. Ví to někdo z vás? (nechte odpovědět děti) Apoštol je Ježíšův 
učedník, který je vyslán Ježíšem, aby hlásal Radostnou zvěst o Božím 
království do celého světa. A co je to Radostná zvěst? To je náš život, tedy 
naše chování, vyjadřování a vztah, který máme k Ježíši Kristu.  
A apoštolové také měli vztah k Pánu Ježíši. Byl pro ně učitelem, příkladem  
a hlavně Božím synem. A představte si, milí přátelé, že apoštolem má být 
také každý z nás. I my máme, stejně jako apoštolové, Pána Ježíše rádi  
a chtěli bychom, aby o jeho lásce ke každému vědělo co nejvíce lidí. Proto 
jsme stejně jako ti apoštolové misionáři. A to neznamená, že musíme odjet 
do nějaké vzdálené exotické země, ale máme být misionáři tam, kde právě 
jsme. Jak to ale máme udělat? Nejprve si vzpomeňme na to, že i apoštolové 
měli strach a prosili Pána Ježíše o více víry. Oni totiž moc dobře věděli, že 
sami nedokáží nic. Že třeba neumí o Ježíši dobře mluvit k ostatním lidem, 
že mají své chyby a že nedělají zázraky, jako je dělal Pán Ježíš. A co na to 
Pán Ježíš odpovídá? Říká, že by stačilo mít víru jako malé semínko hořčice 
a děly by se zázraky. Takže nejprve je potřeba věřit, že Pán Ježíš nám 
v životě pomáhá, má nás rád a my se na něj můžeme ve všem spolehnout. 
A pak evangelium pokračuje vysvětlením, že služebník, který si je vědom 
své služby, ví, co se má a nemá dělat. Co totiž měl služebník nejprve udělat, 
když se vrátil z pole? (nechte odpovědět děti) Měl se nejprve postarat o 
svého pána a pak teprve o sebe. Nám se to může zdát kruté, ale tak to bylo 
tenkrát běžné, a kdyby se služebník zachoval jinak, bylo by to naopak velmi 
nezvyklé. Pán Ježíš nám tím chce říci, že náš život podle Ježíšova vzoru je 
samozřejmostí. Nečekáme přece za to, že jsme hodní, že pomáháme 
mamince, že si plníme své povinnosti, nějakou mimořádnou odměnu. 
Nebo ano? Jestliže děláme dobré věci jen proto, že z toho chceme mít 
nějaký užitek, nejme dobrými Ježíšovými misionáři. Ale jestliže dobré věci 
děláme, protože víme, že i Bůh pro nás dělá mnoho dobrých věcí, tak jsme 
těmi nejlepšími misionáři světa. Co si tedy zvolíme?  



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. 

27. neděle v mezidobí Cyklus C 
 Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli 

této moruši: ´Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!´,  poslechla by vás. (Lk 17, 5-6) 
 
Pomůcky: plakát k misijní neděli  

Milí přátelé, dnešní úryvek evangelia nám začíná prosbou apoštolů k Pánu 
Ježíši o to, aby jim dal více víry. Tak nejprve si musíme říci, kdo je to 
apoštol. Ví to někdo z vás? (nechte odpovědět děti) Apoštol je Ježíšův 
učedník, který je vyslán Ježíšem, aby hlásal Radostnou zvěst o Božím 
království do celého světa. A co je to Radostná zvěst? To je náš život, tedy 
naše chování, vyjadřování a vztah, který máme k Ježíši Kristu.  
A apoštolové také měli vztah k Pánu Ježíši. Byl pro ně učitelem, příkladem  
a hlavně Božím synem. A představte si, milí přátelé, že apoštolem má být 
také každý z nás. I my máme, stejně jako apoštolové, Pána Ježíše rádi  
a chtěli bychom, aby o jeho lásce ke každému vědělo co nejvíce lidí. Proto 
jsme stejně jako ti apoštolové misionáři. A to neznamená, že musíme odjet 
do nějaké vzdálené exotické země, ale máme být misionáři tam, kde právě 
jsme. Jak to ale máme udělat? Nejprve si vzpomeňme na to, že i apoštolové 
měli strach a prosili Pána Ježíše o více víry. Oni totiž moc dobře věděli, že 
sami nedokáží nic. Že třeba neumí o Ježíši dobře mluvit k ostatním lidem, 
že mají své chyby a že nedělají zázraky, jako je dělal Pán Ježíš. A co na to 
Pán Ježíš odpovídá? Říká, že by stačilo mít víru jako malé semínko hořčice 
a děly by se zázraky. Takže nejprve je potřeba věřit, že Pán Ježíš nám 
v životě pomáhá, má nás rád a my se na něj můžeme ve všem spolehnout. 
A pak evangelium pokračuje vysvětlením, že služebník, který si je vědom 
své služby, ví, co se má a nemá dělat. Co totiž měl služebník nejprve udělat, 
když se vrátil z pole? (nechte odpovědět děti) Měl se nejprve postarat o 
svého pána a pak teprve o sebe. Nám se to může zdát kruté, ale tak to bylo 
tenkrát běžné, a kdyby se služebník zachoval jinak, bylo by to naopak velmi 
nezvyklé. Pán Ježíš nám tím chce říci, že náš život podle Ježíšova vzoru je 
samozřejmostí. Nečekáme přece za to, že jsme hodní, že pomáháme 
mamince, že si plníme své povinnosti, nějakou mimořádnou odměnu. 
Nebo ano? Jestliže děláme dobré věci jen proto, že z toho chceme mít 
nějaký užitek, nejme dobrými Ježíšovými misionáři. Ale jestliže dobré věci 
děláme, protože víme, že i Bůh pro nás dělá mnoho dobrých věcí, tak jsme 
těmi nejlepšími misionáři světa. Co si tedy zvolíme?  
 (rozdejte dětem misijní plakáty) Tady jsou plakáty na misijní říjen. 
Zkuste je někde vyvěsit. Pomůžete tím šířit misijní poslání tam, kde  právě 
jste.  
 


