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 SLOVNÍ KATECHEZE  

 
2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 

 
„Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 

Páně, vyrovnejte mu stezky!" (...) Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ (Mt 3, 1-12) 
 
 

Dnes jsme v evangeliu slyšeli o Janu Křtiteli. Kde byl Jan Křtitel? (nechte 
odpovědět děti) Poušť je zvláštní místo. Především tím, že je to místo 
samoty. Na poušti Jan Křtitel jistě nepotkal mnoho lidí. Mohl být jen sám 
se sebou. Ale přesto nebyl sám. Byl s Bohem, který mu říkal, jak má 
ohlašovat Ježíše – Božího Syna, který právě přichází mezi lidi. A jak tedy 
Jan Křtitel ohlašoval příchod Pána? (nechte odpovědět děti) Říkal: 
„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Co to znamená, vyrovnat 
stezky? Vyrovnat stezky pro Pána, pro Boha, jak o tom mluví Jan Křtitel, 
znamenalo něco hodně důležitého. A to nejen pro lidi té doby, ale i pro 
nás. Lidé, kteří v té době očekávali slíbeného Mesiáše, byli někdy velmi 
netrpěliví. Proto si stavěli různé oltáře a obětovali na nich jiným bohům 
než Hospodinu. A Jan Křtitel myslel právě tyto oltáře. Chtěl lidem 
připomenout, že je tady Hospodin, milující Bůh, který přichází mezi nás, 
aby žil náš život a aby se za nás obětoval. Chtěl, aby lidé tyto mylné oltáře 
zbourali a tím vyrovnali stezku pro přicházejícího Pána. A to samé říká 
Jan Křtitel i nám. I my si máme uvědomit, že Bůh přišel pro nás. Pro 
Tebe, pro Tebe… (ukažte konkrétně na každé dítě). A co tedy máme 
udělat s tou svojí cestou? Jak ji vyrovnat? Můžeme se např. tento týden 
zamyslet nad tím, jak ta naše cesta vlastně vypadá. Jestli jsou na ní 
nějaké velké kameny, které bychom měli odstranit. Nějaké neřesti, 
neláska k sobě samému, podceňování svých schopností nebo naopak až 
příliš velké sebevědomí apod. Každý kámen představuje chvíle, kdy jsme 
se zachovali špatně. Někoho jsme urazili, zranili, ponížili, vysmívali se 
mu nebo ho za jeho zády pomlouvali. Nebo jestli na té naší cestě nejsou 
nějaké díry. Každá díra představuje chvíle, kdy jste byli drzí na učitele; 
chvíle, kdy jste odmlouvali nebo lhali rodičům; chvíle, kdy jsme byli 
domýšliví, a mysleli jsme si o ostatních, že jsou totálně mimo.  
Každý z nás má na své cestě nějaké kameny a díry. Jen nesmíme být 
slepí, jinak budeme zakopávat a zraníme sebe i jiné.  
Do tohoto týdne máme úkol: Zamyslet se nad tím, jaké jsou ty kameny a 
díry na naší cestě a co s tím dokážeme udělat? Nezapomeňte přitom, že 
na to nejsme sami: Bůh nám rád pomůže.  
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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. 

 
2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 

 
„Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 

Páně, vyrovnejte mu stezky!" (...) Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ (Mt 3, 1-12) 
 

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

 

1. Navrhujeme jako pomůcku větší kameny, a to buď skutečné, nebo utvořené ze starých 
novin. 

2. Děti kameny přinesou v obětním průvodu. 

 

Už jste někdy zakoply o velký kámen nebo jiný těžký předmět? A co se 
stalo? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Čemu vás to naučilo? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Moje zkušenost je, že se tomu kameni příště vyhnu. Lepší je ale zvednout 
ho a odstranit z cesty. Jenže to není vždycky jednoduché.  
Evangelium nás vyzývá, abychom cestu Páně připravili, abychom ji 
vyrovnali. Proč to máme dělat? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Ten úkol dostáváme právě dnes. Je advent – na adventním věnci svítí 
druhá svíce. Je to doba, kdybychom se měli nad sebou zamyslet.  
Vyberte si jeden kámen a zkuste se zamyslet nad tím, co jsou ty těžké 
kameny na vaší cestě, přes které často, možná denně zakopáváte; myslete 
na ty kameny, kvůli kterým se dostáváte do sporu s lidmi kolem vás, 
s rodiči, učiteli, spolužáky apod. Dnes je můžete v obětním průvodu 
přinést k oltáři, odevzdat je. 
Do tohoto týdne mám pro vás pak další úkol: modlete se každý den 
k Ježíši, řekněte Mu, že to samy nedokážete změnit, a proste Ho, aby vám 
pomohl.  
Nikdy nesmíte zapomenout, že na to nejste samy: Bůh vám rád pomůže. 

Ale chce to trpělivost. Bůh to s námi totiž vůbec nemá lehké.  A pokud Ho 

nedokážete slyšet, tak přijďte za mnou a pokusíme se společně 

naslouchat Božímu hlasu.  


