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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
2. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C 

 
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz 

tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš 
a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho 
druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se 
potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: 
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak 
a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený 

Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu 
v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. (Lk 9,28b-36) 

 
Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že učedníci spolu s Ježíšem 
vystoupali na horu, kde byl Ježíš před jejich očima proměněn. Jak se ta 
hora jmenovala? (nechte odpovědět děti) Ano, byla to hora Tábor. I my 
známe Tábor. Není to hora, ale je to jedno město. Ale také známe tábor 
s malým „t“. Takový tábor znamená letní pobyt dětí, kde mohou zažít 
mnoho dobrodružství. I učedníci, kteří s námahou vystoupali na vrchol 
hory Tábor, čekalo velké dobrodružství. Jaké? (nechte odpovědět děti) 
Ano. Ježíš byl před jejich zraky proměněn. A to musel být obrovský zážitek. 
Můžete mi třeba namítnout, že dnes filmové umění umí takové animace, 
že něco proměnit není vůbec žádný problém. Jenže toto byla realita. A bylo 
to tak silné, že se učedníci ani nemohli dívat. Ježíšovi se změnila tvář i oděv 
a vycházela z něho taková záře, že toho učedníci nebyli schopní. Jen Ti, 
kteří už prošli branou smrti a jsou v nebeském království, mohou snést 
tento pohled. O kom je tady řeč? (nechte odpovědět děti) O dvou 
starozákonních postavách, které stály vedle Ježíše a rozmlouvaly s ním o 
jeho budoucnosti. Vzpomene si někdo, kdo to byl? (nechte odpovědět děti) 
Ano. Byl to Mojžíš a Eliáš. A o čem se s Ježíšem bavili? (nechte odpovědět 
děti) O jeho smrti v Jeruzalémě.  
Jak na to reagovali naši učedníci? Když se probrali ze spánku, který je 
přemohl, začali Ježíše přesvědčovat, že by bylo nejlepší zůstat na hoře 
Tábor, kde by jim učedníci postavili stan k uctívání. Byl by to 
pravděpodobně úkryt před ukřižováním v Jeruzalémě. Ale jak na to 
odpověděl Ježíš? (nechte odpovědět děti) Tak, jak bylo řečeno z oblaku. 
Ježíš je vyvolený Syn, který plní Boží vůli a tou je láska Boha k člověku. 
Takže se Ježíš vydává dolů do Jeruzaléma vstříc své vlastní oběti a učedníci 
ho následují. Dokážeme i my následovat Ježíše ve svých drobných 
těžkostech a předsevzetích? 
 



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 

 
2. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz 
tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš 

a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra a jeho 
druhy však přemohl spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho. Jak se 
potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: 
jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak 
a zahalil je. Když se octli v oblaku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený 

Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu 
v oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli. (Lk 9,28b-36) 

 
Pomůcky: Kartička vytištěná pro každého 

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že učedníci spolu s Ježíšem 
vystoupali na horu, kde byl Ježíš před jejich očima proměněn. Jak se ta 
hora jmenovala? (nechte odpovědět děti) Ano, byla to hora Tábor. I my 
známe Tábor. Není to hora, ale je to jedno město. Ale také známe tábor 
s malým „t“. Takový tábor znamená letní pobyt dětí, kde mohou zažít 
mnoho dobrodružství. I učedníci, kteří s námahou vystoupali na vrchol 
hory Tábor, čekalo velké dobrodružství. Jaké? (nechte odpovědět děti) 
Ano. Ježíš byl před jejich zraky proměněn. A to musel být obrovský zážitek. 
Můžete mi třeba namítnout, že dnes filmové umění umí takové animace, 
že něco proměnit není vůbec žádný problém. Jenže toto byla realita. A bylo 
to tak silné, že se učedníci ani nemohli dívat. Ježíšovi se změnila tvář i oděv 
a vycházela z něho taková záře, že toho učedníci nebyli schopní. Jen Ti, 
kteří už prošli branou smrti a jsou v nebeském království, mohou snést 
tento pohled. O kom je tady řeč? (nechte odpovědět děti) O dvou 
starozákonních postavách, které stály vedle Ježíše a rozmlouvaly s ním o 
jeho budoucnosti. Vzpomene si někdo, kdo to byl? (nechte odpovědět děti) 
Ano. Byl to Mojžíš a Eliáš. A o čem se s Ježíšem bavili? (nechte odpovědět 
děti) O jeho smrti v Jeruzalémě. Jak na to reagovali naši učedníci? Když se 
probrali ze spánku, který je přemohl, začali Ježíše přesvědčovat, že by bylo 
nejlepší zůstat na hoře Tábor, kde by jim učedníci postavili stan k uctívání. 
Byl by to pravděpodobně úkryt před ukřižováním v Jeruzalémě. Ale jak na 
to odpověděl Ježíš? (nechte odpovědět děti) Tak, jak bylo řečeno z oblaku. 
Ježíš je vyvolený Syn, který plní Boží vůli a tou je láska Boha k člověku. 
Takže se Ježíš vydává dolů do Jeruzaléma vstříc své vlastní oběti a učedníci 
ho následují. Dokážeme i my následovat Ježíše ve svých drobných 
těžkostech a předsevzetích? Zkusme si je nyní napsat a tento týden plnit.  
(rozdejte dětem kartičky a vyzvěte je, aby na ně napsaly své předsevzetí 
a donesly ke kříži v kostele nebo k oltáři) 


