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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Cyklus A 
 

„Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.  
Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky 

temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ (Řím 13,11-14) 
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před 
potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a 

všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, 
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože 

nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl 
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 

se nenadějete.“ (Mt24, 37-44) 
 

 

Milí přátelé, jak se vám dnes vstávalo? Vstali jste sami nebo jste měli nařízený 
budík? (dát prostor dětem) Vstáváte rádi? (dát prostor dětem) Obvykle vstáváme, 
když něco očekáváme, na něco se těšíme, když nás čeká nějaký úkol. Někdy ani 
nedospíme, jak se těšíme. 
Kolik pak je hodin na budíku? (ukázat dětem budík s nastaveným časem 11.55) 
Za pět minut dvanáct. To znamená, že je nejvyšší čas, dokonce, že už je skoro 
pozdě. Takový čas může být symbolem toho, že je potřeba se vším skončit a běžet, 
abychom všechno stihli. Proč o tom mluvíme?  
Protože dnes jsme od sv. Pavla slyšeli: „Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat 
ze spánku.“ Víte, proč se máme probudit? (dát prostor na odpovědi) Začíná totiž 
advent, čas očekávání. Na adventním věnci hoří první svíčka. 
Z jakého jazyka pochází slovo advent a co znamená? (dát prostor dětem) Toto 
slovo pochází z latiny a znamená „očekávání“. Čekáme na příchod Pána Ježíše. 
Víte, co je myšleno prvním příchodem Krista? (dát prostor dětem) To jsou 
Vánoce. Všichni se těší na ten první příchod, na narození Ježíše Krista o Vánocích. 
Ale někteří lidé po vánočních svátcích zabalí vánoční ozdoby, jesličky a s nimi  
i Ježíše. Nemohou tak naslouchat tomu, co jim chce Ježíš říci a to je velká škoda. 
Kdyby mu trpělivě naslouchali, jako vy, tak by se dověděli, že přijde po druhé. Víte, 
kdy to bude? (dát prostor dětem) Nevíme přesné datum, ale je jisté, že každým 
rokem se ta chvíle blíží. Proto říká sv. Pavel „Noc pokročila, den se přiblížil. 
Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ Jak to můžeme 
udělat?  
V adventu se můžeme vyzpovídat ze skutků temnoty. Můžeme se tak stát lidmi, 
kteří se nebojí světla, kteří nemají co skrývat, kteří jsou šťastní, že je vše vidět. A 
tak vás zvu, abyste se taky přišli vyzpovídat, a Ježíš bude vědět, že nespíte, ale 
skutečně se připravujete na Jeho příchod a těšíte se na Něho. 
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KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,  

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Cyklus A 
 

„Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.  
Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.  

Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ (Řím 13,11-14) 
 
 
 

1. Navrhujeme jako pomůcku obrázky ruky, úst, oka, ucha s textem, psací potřeby. 
2. Dejte dětem vybrat jeden z obrázků, na které si při kázání pro dospělé napíší odpovědi na otázky. 

 

Milí přátelé, každý z nás dostal od Boha Dary a ty máme používat ve prospěch 
dobra ve světě. 
Až Ježíš přijde, zeptá se nás: „Jak jsi použil dary, které jsem ti svěřil? Co dobrého 
jsi udělala? Koho jsi potěšil? Komu jsi pomohla?“ Je nejvyšší čas. V adventu 
čekáme Ježíšův druhý příchod na konci věků. 
(Nyní dejte dětem vybrat obrázky. Každé dítě si vybere jeden obrázek) 
(Ukažte obrázek s rukou) Ruce jsme dostali, abychom mohli pomáhat, pohladit, 
obejmout.  
Kdy jsem někomu pomohl? Pomáhám, i když mě o to nikdo nežádá? – text na 
psaný na obrázku. 
(Ukažte obrázek s ústy) Ústa jsme dostali, abychom lidem vyprávěli o Ježíši. 
Máš kolem sebe někoho, kdo Ježíše nezná? Styděla by ses mluvit o Ježíši se 
spolužáky? – text na psaný na obrázku. 
(Ukažte obrázek s očima) Oči jsem dostal, abych viděl, kde můžu pomáhat. 
Když vidíš, že se někomu vysmívají, zastaneš se ho? A co když vidíš, že někomu 
něco nejde, pomůžeš mu nebo máš svých starostí dost? – text na psaný na 
obrázku. 
(Ukažte obrázek s ušima) Uši jsme dostali, abychom dokázali naslouchat Božímu 
slovu, tomu, jak nás Bůh povolává i naslouchat lidem, abychom vyslyšeli jejich 
volání. Umíš naslouchat a také poslouchat? Nebo jen slyšíš, ale to je všechno? 
Přemýšlíš o slovech, která slyšíš? 
V průběhu kázání pro dospělé si děti k otázkám napíšou odpovědi. Potom můžete 
vyzvat děti, jestli by se někdo chtěl podělit. 
Každý z nás dostal mnoho darů a měl by jimi ostatním pomáhat, rozdávat jim 
radost, těšit je. 
Mělo by na nás být vidět, že jsme křesťané. Nebojme se to ukázat světu! Je nejvyšší 
čas. Pán přijde.  
 


