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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
3. neděle velikonoční cyklus C 

 

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:  
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě 
jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ 

Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale 
učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: 

„Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani 
utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile 

Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil 
do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s 

rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim 
řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou 
velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. (Jan 21,1-11) 

 
Milé přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o síti. Rybářská síť 
byla vytvořena na chytání ryb. Byl to pro rybáře nástroj nesmírně 
důležitý, bez kterého by nemělo smysl vyplouvat na jezero a snažit se 
celou noc o lovení ryb. Rybářská síť se musela opravovat a určitě chránit, 
aby mohla sloužit co nejdéle. I my známe sítě. Dnes jim říkáme „net“ a 
myslíme tím úplně jinou síť, než o které píše evangelista Jan. Jaký 
„network“ máme na mysli? (nechte reagovat děti) Ano síť, to je snadný 
přístup k informacím, to je zdroj, který nás může poučit, pobavit, potěšit, 
ale bohužel někdy i ovládat a pak jsme jako ty ryby, které jsou chyceny do 
sítě a odsouzeni k tomu, aby nás měl v moci někdo jiný, než jsme my 
sami. Ano, jestliže je síť pro nás jako vězení a nedokážeme se od ní 
odpoutat, pak je něco špatně. Pak nezvedáme hlavu a nedíváme se, jestli 
na nás někde v dáli nekouká Ježíš a nevolá nás, jako na ty učedníky: 
„Dítky“. Jenže síť vůbec nemusí být špatná. Síť může i lidi spojovat, když 
si uvědomí, že oni sami jsou sítí. Když se budeme vzájemně držet, když se 
budeme vzájemně podporovat, když si pomůže ve chvíli, kdy někdo klesá 
ke dnu, když udělal chybu, ale my ho nepustíme a pomůžeme mu 
vyhrabat se z bláta, tak pak ta síť, kterou jsme my sami sjednoceni 
vzájemnou láskou a respektem, má velkou cenu.  
Jenže, víme si vždycky rady? Víme, jak takovou síť „držet“, jak se 
zachovat, abychom si vzájemně pomáhali? Podívejme se zpět na úryvek 
dnešního evangelia. Petr, když po Ježíšově zatčení zradil, mohl udělat to, 
co udělal Jidáš. Odvrátit se od Boha, ode všech a skoncovat se vším. 
Jenže Petrova velikost je v jeho lítosti a návratu k Ježíši. On skáče do 
vody, aby byl u Ježíše co nejdříve. I my k němu spěchejme. On na nás 
totiž volá: „Dítky“!  A to jsme my, všichni. 



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. 

3. neděle velikonoční cyklus C 
 

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:  
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě 
jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ 

Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale 
učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: 

„Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani 
utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile 

Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil 
do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s 

rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš jim 
řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť plnou 
velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. (Jan 21,1-11) 

Pomůcky: papír se sítí, tužky 

Milé přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o síti. Rybářská síť 
byla vytvořena na chytání ryb. Byl to pro rybáře nástroj nesmírně 
důležitý, bez kterého by nemělo smysl vyplouvat na jezero a snažit se 
celou noc o lovení ryb. Rybářská síť se musela opravovat a určitě chránit, 
aby mohla sloužit co nejdéle. I my známe sítě. Dnes jim říkáme „net“ a 
myslíme tím úplně jinou síť, než o které píše evangelista Jan. Jaký 
„network“ máme na mysli? (nechte reagovat děti) Ano síť, to je snadný 
přístup k informacím, to je zdroj, který nás může poučit, pobavit, potěšit, 
ale bohužel někdy i ovládat a pak jsme jako ty ryby, které jsou chyceny do 
sítě a odsouzeni k tomu, aby nás měl v moci někdo jiný, než jsme my 
sami. Ano, jestliže je síť pro nás jako vězení a nedokážeme se od ní 
odpoutat, pak je něco špatně. Pak nezvedáme hlavu a nedíváme se, jestli 
na nás někde v dáli nekouká Ježíš a nevolá nás, jako na ty učedníky: 
„Dítky“. Jenže síť vůbec nemusí být špatná. Síť může i lidi spojovat, když 
si uvědomí, že oni sami jsou sítí. Když se budeme vzájemně držet, když se 
budeme vzájemně podporovat, když i pomůže ve chvíli, kdy někdo klesá 
ke dnu, když udělal chybu, ale my ho nepustíme a pomůžeme mu 
vyhrabat se z bláta, tak pak ta síť, kterou jsme my sami sjednoceni 
vzájemnou láskou a respektem, má velkou cenu. Jenže, víme si vždycky 
rady? Víme, jak takovou síť „držet“, jak se zachovat, abychom si vzájemně 
pomáhali? Podívejme se zpět na úryvek dnešního evangelia. Petr, když po 
Ježíšově zatčení zradil, mohl udělat to, co udělal Jidáš. Odvrátit se od 
Boha, ode všech a skoncovat se vším. Jenže Petrova velikost je v jeho 
lítosti a návratu k Ježíši. On skáče do vody, aby byl u Ježíše co nejdříve. I 
my k němu spěchejme. On na nás totiž volá: „Dítky“!  A to jsme my, 
všichni. 


