
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 ADVENTNÍ cyklus A 

 
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. (…)  

Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' (Mt 11, 2-11) 
 

 

Jan Křtitel. Jan je často používané jméno. Proč ale Křtitel? Víte to? (dát 
prostor dětem) 
Tenhle Jan Křtitel měl důležitý úkol od Boha: byl posel. Co to vlastně je 
ten posel? (dát prostor dětem)  
Posel je od někoho poslán a nese důležité poselství, důležitou zprávu. Jan 
se svým poselstvím nebyl nikde v televizi ani na internetu. Dokonce nebyl 
ani na nějakém příjemném místě. Byl na poušti, a přesto si jej lidé našli, 
protože Janova slova byla pro lidi zajímavá a také chtěli Jana vidět. Byl 
pro ně zajímavý. My bychom také měli být pro druhé zajímaví.  
A nemusíme kvůli tomu být na poušti, nebo oblečeni do velbloudí kůže. 
Stačí být laskaví, přátelští, udělat si čas na druhého. A to je v dnešní době 
vzácné a lidi kolem nás to bude přitahovat. A o čem vlastně mluvil Jan 
Křtitel? Co bylo jeho poselstvím? (dát prostor dětem) 
Jan Křtitel měl připravit lidi na to, že Pán Ježíš spasí svět. Spasit 
znamená zachránit, spása je záchrana. Pán Ježíš přijde, aby zachránil 
svět a Bůh si  vroucně přeje, aby to celý svět věděl. 
Kdo potřebuje záchranu? (dát prostor dětem) 
Třeba ten, kdo se topí ve vodě, ten potřebuje záchranu. Jakpak mu asi je, 
když se topí? (dát prostor dětem) 
A když je zachráněn, jak se asi tváří potom? (dát prostor dětem) 
Usmívá se, protože je šťastný. Je zachráněný. Když věříme, že Ježíš je náš 
Spasitel, musí to přece na nás být vidět.  
Mám pro vás úkol: dnes z vás udělám posly s důležitým poselstvím. 
Budete roznášet poselství spásy, tj. vlastně poselství radosti - přinesete 
lidem radost. 
Víte, jak se přináší radost? Například úsměvem, objetím, políbením nebo 
tím, že někomu pomůžu, i když mi není úplně sympatický; že si na 
někoho udělám čas, i když mám jiné starosti; že mu dokážu naslouchat,  
i když mu úplně nerozumím. 
Dnes začneme tím, že mi ukážete radost na svém obličeji. 
Děkuji. Udělaly jste mi radost, že jste se na mě usmály. To je první krok. 
Doma se nad sebou zamyslete, co byste ještě mohly udělat, aby na vás 
bylo na první pohled znát, že věříte, že Ježíš je náš Spasitel a že se na 
Něho těšíte.  
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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. 

 
3. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 

 
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. (…)  

Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' (Mt 11, 2-11) 
 

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

1. Jako pomůcku potřebujeme šátky, kterými si děti zakryjí oči. 
2. Až nakonec katecheze jim oči zase odkryjte.  

 

Děti prosím zakryjte si oči těmito šátky a pak v klidu naslouchejte. 
Dnes jsme slyšeli v Evangeliu o Janu Křtiteli, který měl důležitý úkol od 
Boha: byl posel. Kdo to vlastně je ten posel (dát prostor dětem) 
Posel je od někoho poslán a nese důležité poselství, důležitou zprávu.  
Co bylo poselstvím Jana Křtitele? (dát prostor dětem) 
Jan Křtitel měl připravit lidi na to, že Pán Ježíš spasí svět. Spása je těžké 
slovo. Synonymum pro slovo spása (slovo stejného významu ke slovu 
spása) je záchrana. Jan Křtitel měl připravit lidi na to, že Pán Ježíš přijde, 
aby zachránil svět. 
Kdo potřebuje záchranu? (dát prostor dětem) 
Třeba ten, kdo se topí ve vodě, ten potřebuje záchranu. Jakpak mu asi je, 
když se topí? (dát prostor dětem) 
A když je zachráněný, jak se asi tváří potom? (dát prostor dětem) 
Usmívá se, protože je šťastný. Je zachráněný. Když věříme, že Ježíš je náš 
Spasitel, musí to přece na nás být vidět.  
Jsou křesťané, kteří si myslí, že žádnou záchranou nepotřebují, že jsou 
v pohodě. A vy? Potřebujete zachránit? (dát prostor dětem) 
Ježíš vám chce dát důležitý úkol: chce, abyste mezi svými kamarády a ve 
své rodině byli jeho posly. To ale moc nejde se zavázanýma očima, že? 
Potřebujete zachránit? (dát prostor dětem) 
Tak já vám oči rozvážu. Každý potřebujeme spasitele, zachránce. Přesto 
existují křesťané, kteří si myslí, že jsou v pohodě, že zachránit 
nepotřebují. Sami nevidí, jak jsou slepí. Ježíš nechce, abychom byli slepí, 
touží po tom, abychom prohlédli, abychom viděli. Posílá nás, abychom 
mu připravili cestu v tomto světě.  
Posel Kristův je radostný posel, protože nese radostnou zvěst. Dnes 
začneme tím, že mi ukážete radost na svém obličeji. 
Děkuji. Udělali jste mi radost, že jste se na mě usmáli. To je první krok. 

Doma se nad sebou zamyslete, co byste ještě mohly udělat, aby na vás 

bylo na první pohled vidět, že věříte, že Ježíš je náš Spasitel a že se na 

Něho těšíte. Příště si prosím přineste Bibli. 


