
 

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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

4. neděle velikonoční cyklus C 
 

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z 

Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“(Jan 10, 27-30) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Milí přátelé, dnešní čtení nám vypráví o ovečkách. Slyšeli jsme, že ovce 
slyší pastýřův hlas a jdou za ním. To se nám možná nemusí líbit. Vždyť 
dnešní společnost spíše preferuje, aby každý měl svou vlastní cestu, aby 
každý využil své talenty a schopnosti, aby se prosadil, aby byl nejlepší, 
aby…. Určitě jste slyšeli z různých stran, že máte být nejlepší, např. 
v matice, angličtině, atletice, ve hře na nějaký hudební nástroj…. (nechte 
děti doplňovat, v čem mají být nejlepší) Jistě bychom mohli pokračovat 
ještě dlouho s vyjmenováváním toho, co je v dnešní době společenským 
trendem. Rozhodně tím není „stádovitost“. Ale přesto nám Ježíš 
v dnešním evangeliu říká, že jeho ovce (a ovce jsou přece stádovitá zvířata), 
slyší jeho hlas a jdou za Ním. Jak tomu tedy máme rozumět? Tak nejprve 
si všimněme, že Ježíš říká, že ovce, které jsou „jeho“ mu dal sám Bůh Otec. 
Jestliže jsme tedy my, těmi ovcemi, tak Bůh Otec nás dal Ježíši. On chtěl, 
abychom se narodili se všemi vlastnostmi, které nám dal a chce, abychom 
poznali Jeho skrze Božího Syna. Každý jsme jiný, každý jsme originál, 
který tady na zemi Bůh chtěl mít. Takže nejsme stádo, ale jsme každý 
originální jedinec. Ale i když jsme každý jedinečný, máme stejný cíl. Jdeme 
stejným směrem jako ovce za svým pastýřem. Každý z nás totiž touží, aby 
jeho život měl nějaký smysl, nějaký význam. A jaký máme cíl? Kam 
bychom chtěli dojít? (nechte reagovat děti) Chtěli bychom dojít do Božího 
království, kde není nic, co by nás ohrožovalo, namáhalo, bolelo, ale 
naopak je to velká blaženost. Jenže to má jednu podmínku. Víte jakou? 
(nechte reagovat děti) Ano, musíme jít za správným hlasem. Musíme 
slyšet pastýřův hlas. Naučit se ho rozeznávat mezi všemi těmi hlasy, které 
jsou kolem nás. Pastýřův hlas říká: „..byl jsem hladový a dali jste mi najíst, 
byl jsem žíznivý a dali jste mi napít, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl 
jsem na cestách a ujali jste se mě….“ Když zaslechneme tento hlas a 
půjdeme za ním, to znamená, že budeme prokazovat lásku druhým, pak 
Boží království bude už teď a tady. Že je to namáhavé? Že to stojí velké úsilí 
a vlastní sebeobětování? To je v pořádku. Pastýř přece ovečkám neslibuje 
jen snadnou cestu, bez námahy a obtíží. On slibuje cíl. A tím je věčný život. 
A jestliže se nám podaří dojít do cíle, uvidíme i našeho Stvořitele, protože 
Ježíš nám to slíbil slovy: „Já a Otce jedno jsme“ Tohle přece stojí za 
námahu nepromarnit svůj život.  



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. 

 

4. neděle velikonoční cyklus C 
 

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z 

Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“(Jan 10, 27-30) 
 
Pomůcky, které doporučujeme: Křížovka a tužky 

Milí přátelé, dnešní čtení nám vypráví o ovečkách. Slyšeli jsme, že ovce 
slyší pastýřův hlas a jdou za ním. To se nám možná nemusí líbit. Vždyť 
dnešní společnost spíše preferuje, aby každý měl svou vlastní cestu, aby 
každý využil své talenty a schopnosti, aby se prosadil, aby byl nejlepší, 
aby…. Určitě jste slyšeli z různých stran, že máte být nejlepší např. 
v matice, angličtině, atletice, ve hře na nějaký hudební nástroj…. (nechte 
děti doplňovat, v čem mají být nejlepší) Jistě bychom mohli pokračovat 
ještě dlouho s vyjmenováváním toho, co je v dnešní době společenským 
trendem. Rozhodně tím není „stádovitost“. Ale přesto nám Ježíš 
v dnešním evangeliu říká, že jeho ovce (a ovce jsou přece stádovitá zvířata), 
slyší jeho hlas a jdou za Ním. Jak tomu tedy máme rozumět? Tak nejprve 
si všimněme, že Ježíš říká, že ovce, které jsou „jeho“ mu dal sám Bůh Otec. 
Jestliže jsme tedy my, těmi ovcemi, tak Bůh Otec nás dal Ježíši. On chtěl, 
abychom se narodili se všemi vlastnostmi, které nám dal a chce, abychom 
poznali Jeho skrze Božího Syna. Každý jsme jiný, každý jsme originál, 
který tady na zemi Bůh chtěl mít. Takže nejsme stádo, ale jsme každý 
originální jedinec. Ale i když jsme každý jedinečný, máme stejný cíl. Jdeme 
stejným směrem jako ovce za svým pastýřem. Každý z nás totiž touží, aby 
jeho život měl nějaký smysl, nějaký význam. A jaký máme cíl? Kam 
bychom chtěli dojít? (nechte reagovat děti) Chtěli bychom dojít do Božího 
království, kde není nic, co by nás ohrožovalo, namáhalo, bolelo, ale 
naopak je to velká blaženost. Jenže to má jednu podmínku. Víte jakou? 
(nechte reagovat děti) Ano, musíme jít za správným hlasem. Musíme 
slyšet pastýřův hlas. Naučit se ho rozeznávat mezi všemi těmi hlasy, které 
jsou kolem nás. Pastýřův hlas říká: „..byl jsem hladový a dali jste mi najíst, 
byl jsem žíznivý a dali jste mi napít, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl 
jsem na cestách a ujali jste se mě….“ Když zaslechneme tento hlas a 
půjdeme za ním, to znamená, že budeme prokazovat lásku druhým, pak 
Boží království bude už teď a tady. Že je to namáhavé? Že to stojí velké úsilí 
a vlastní sebeobětování? To je v pořádku. Pastýř přece ovečkám neslibuje 
jen snadnou cestu, bez námahy a obtíží. On slibuje cíl. A tím je věčný život. 
A jestliže se nám podaří dojít do cíle, uvidíme i našeho Stvořitele, protože 
Ježíš nám to slíbil slovy: „Já a Otce jedno jsme“ Tohle přece stojí za 
námahu nepromarnit svůj život. Chcete-li s námahou začít už teď, můžete 
zkusit vyplnit křížovku, která se toho týká. (rozdejte dětem křížovku) 
 


