
 

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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

5. neděle velikonoční cyklus C 
 

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) 

 
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 

Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 
 

Milí přátelé, v dnešním krátkém úryvku evangelia nás Ježíš vybízí ke 
vzájemné lásce. Dokonce nám říká, že vzájemná láska má být naším 
poznávacím znamením. Je to velmi praktické. Protože, stačí, abychom se 
ocitli v nějaké sousední zemi a pokud nemáme nějaký výrazný talent na 
jazyky, bude se nám asi špatně komunikovat. Ale i když nebudeme dobře 
znát cizí jazyky, a přesto budeme kolem sebe šířit radost, pokoj a lásku, tak 
jazykové bariéry mezi námi nebudou tak velké. Láska je univerzálním 
jazykem, srozumitelným každému člověku. Láska a radost totiž odzbrojují 
a vytvářejí možnosti pro lepší komunikaci. To je častá zkušenost těch, kteří 
třeba jezdí na světová setkání mládeže nebo na jiné podobné akce.  I když 
třeba všemu nerozumí, to co nejvíce lidi na těchto akcích oslovuje a 
naplňuje je vzájemná láska.  
Ale, jak toho dosáhnout, abychom byli vždy radostní a dokázali být 
v postoji lásky k druhým? Je na to nějaký návod? Nějaký příklad, kde 
bychom se mohli inspirovat? (nechte reagovat děti) Příkladem nám je 
Ježíš, který o tom sám mluví na začátku dnešního evangelia: „Milujte se 
navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“. A jak nás 
Ježíš miloval? Tato slova Ježíš vyslovil poté, co učedníkům umyl nohy. To 
byl konkrétní příklad služby a lásky, která jde až k takovému postoji, že 
dělá něco, co byla práce pouze otroků nebo těch nejposlednějších 
služebníků. On Mistr a Pán, jak ho učedníci sami nazývali. On, kterého 
vítali před pár hodinami jako celebritu, když vjížděl do Jeruzaléma. On, 
který měl moc uzdravovat nemocné, sytit hladové, odpouštět hříšníkům i 
křísit mrtvé. A v neposlední řadě On, který tak miloval, že dal i svůj život. 
Co tedy máme dělat my? Především se radovat z toho, že jsme Božími 
dětmi. Tím, že z nás křesťanů vyzařuje Boží radost, tím jsme pro okolí, 
které takovou radost nezná, přitažliví. Radost vychází z našeho postoje 
lásky, kterou nás svým vlastním příkladem Ježíš učí.  
Navíc, když se láska stává vzájemnou, je to větší poznávací znamení než 
kdybychom měli na sobě nějaké stejnokroje.  
Toto nové přikázání nám Ježíš nenařizuje, ale daruje: „Nové přikázání vám 
dávám“. Je to tedy dar, o to vzácnější, že je od samotného Boha. Tak 
vezměme ten dar s vděčností k dárci a rozbalme ho tím, že ten dar budeme 
žít. Tak budeme jako křesťané pro své okolí čitelní.  



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. 

 

5. neděle velikonoční cyklus C 
 

„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. 
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35) 

 

Milí přátelé, v dnešním krátkém úryvku evangelia nás Ježíš vybízí ke 
vzájemné lásce. Dokonce nám říká, že vzájemná láska má být naším 
poznávacím znamením. Je to velmi praktické. Protože, stačí, abychom se 
ocitli v nějaké sousední zemi a pokud nemáme nějaký výrazný talent na 
jazyky, bude se nám asi špatně komunikovat. Ale i když nebudeme dobře 
znát cizí jazyky, a přesto budeme kolem sebe šířit radost, pokoj a lásku, tak 
jazykové bariéry mezi námi nebudou tak velké. Láska je univerzálním 
jazykem, srozumitelným každému člověku. Láska a radost totiž odzbrojují 
a vytvářejí možnosti pro lepší komunikaci. To je častá zkušenost těch, kteří 
třeba jezdí na světová setkání mládeže nebo na jiné podobné akce.  I když 
třeba všemu nerozumí, to co nejvíce lidi na těchto akcích oslovuje a 
naplňuje je vzájemná láska. Ale, jak toho dosáhnout, abychom byli vždy 
radostní a dokázali být v postoji lásky k druhým? Je na to nějaký návod? 
(nechte reagovat děti) Příkladem nám je Ježíš, který o tom sám mluví na 
začátku dnešního evangelia: „Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, 
tak se navzájem milujte vy“. A jak nás Ježíš miloval? Tato slova Ježíš 
vyslovil poté, co učedníkům umyl nohy. To byl konkrétní příklad služby a 
lásky, která jde až k takovému postoji, že dělá něco, co byla práce pouze 
otroků. On Mistr a Pán, jak ho učedníci sami nazývali. On, kterého vítali 
před pár hodinami jako celebritu, když vjížděl do Jeruzaléma. On, který 
měl moc uzdravovat nemocné, sytit hladové, odpouštět hříšníkům i křísit 
mrtvé. A v neposlední řadě On, který tak miloval, že dal i svůj život. Co tedy 
máme dělat my? Především se radovat z toho, že jsme Božími dětmi. Tím, 
že z nás křesťanů vyzařuje Boží radost, tím jsme pro okolí, které takovou 
radost nezná, přitažliví. Radost vychází z našeho postoje lásky, kterou nás 
svým vlastním příkladem Ježíš učí. Navíc, když se láska stává vzájemnou, 
je to větší poznávací znamení než kdybychom měli na sobě nějaké 
stejnokroje. Můžeme si zahrát jednoduchou hru. (vyberte jednu osobu, 
která se otočí zády k ostatním a pokusí se popsat jednoho z ostatních) 
Řekněte jak osoba, kterou popisujete, vypadá, jaké má vlasy, oči,… Teď 
vyberte jinou osobu a i tu nahlas popište, jak vypadá. (ptejte se dětí): Byly 
ty osoby stejné? Každá osoba je jiná, a přesto oba/obě jsou křesťané. Toto 
nové přikázání nám Ježíš nenařizuje, ale daruje: „Nové přikázání vám 
dávám“. Je to tedy dar, o to vzácnější, že je od samotného Boha. Tak 
vezměme ten dar s vděčností k dárci a rozbalme ho tím, že ten dar budeme 
žít. Tak budeme jako křesťané pro své okolí čitelní.  
 


