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 SLOVNÍ KATECHEZE  

 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 

 
Josefovi se zjevil ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův,  

neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“  

(Mt 1,18-24) 

 

Nevím, jestli k vám někdy promluvil skutečný anděl, ale já jsem to ještě 
nezažil. Musel to být dosti dramatický zážitek. Když se anděl zjevil 
nejprve Marii a pak Josefovi, vždy říkal: neboj se. Jistě byli vystrašení  
a strach je z tváře čitelný.  
Máte také někdy strach? (dát prostor dětem, nehodnotit) Asi máte strach 
to vůbec nahlas říci…to nevadí. 
Někdo má strach ze tmy, někdo ze zubaře, jiný se zase bojí pavouků, 
někdo z testu ve školy nebo z učitele… 
A co děláte, když se bojíte? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Kdo z Vás například strašně křičí? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Slyšeli jste jak někdo, když má strach, sprostě nadává? (dát prostor 
dětem, nehodnotit)  
Nebo úplně zbledne? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Dám vám jednu radu: až zase budete mít strach, zavřete oči, udělejte kříž 
a pomodlete se.  
Mám tu jednu modlitbu, kterou se můžeme teď pomodlit spolu za 
všechny lidi, kteří mají strach. Můžeme zavřít oči: „Milosrdný, dobrý 
Bože, ty znáš všechen můj strach, obavu z toho, že se ztrapním před 
druhými, strach z druhých lidí, strach z toho, že mi ublíží, strach z 
nových věcí, které jsou přede mnou. Odevzdávám Ti svůj strach i 
neschopnost překonat jej. Znáš všechny mé pokusy bojovat s ním. Víš, že 
mě až dosud k ničemu nevedl, naopak se ve mně ještě víc strach utvrdil. 
Vztáhni nad mým strachem svou žehnající pravici. Proměň jej, aby mě 
přivedl blíž k tobě a aby i ukázal na tebe. Ve tvých rukou jsem v bezpečí i 
se svým strachem. Zbav mě iluzí o tom, že musím být vždy silný, 
úspěšný a sebejistý. Zbav mě těchto iluzí, jež jsem si o sobě udělal. 
Proveď mě strachem až do vnitřního prostoru mé duše, ve kterém 
přebýváš. Tam strach nemá přístup. Dej mi tam na okamžik spočinout a 
užít si to, že v samém nitru své duše, nemusím mít strach. Dovol mi 
vykročit z tohoto prostoru ticha s důvěrou zpátky do světa, beze strachu 
ze strachu, že mě ve světě znovu uchvátí.“  
Tohle je dlouhá modlitba. Stačí ale také říci: Přijď, Pane Ježíši, mám 
strach, že to nezvládnu, přijď a zůstaň se mnou. Na adventním věnci hoří 
všechny čtyři svíčky, Pán Ježíš je blízko. 
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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. Jako pomůcku potřebujeme Bibli, kterou si větší děti měly přinést do kostela. Mějte 

v zásobě Bible k zapůjčení. 
2. Papír, psací potřeby. 

 

K Josefovi promluvil Bůh skrze anděla.  
I k nám Bůh promlouvá. Napadá vás, jak k nám Bůh promlouvá? (dát 
prostor dětem, nehodnotit)  
Může promlouvat skrze různé lidi, skrze situace, skrze přírodu, skrze 
modlitbu. 
Už jste v uplynulé chvíli zažili, že k vám Bůh promlouval? (dát prostor 
dětem, nehodnotit)  
Když se v kostele čte z Bible, jakými slovy se čtení zakončí? (dát prostor 
dětem, nehodnotit)  
Slovy: Slyšeli jsme slovo Boží. To znamená, že ke každému Bůh právě 
před chvílí promluvil. 
A co na to odpovídáme? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
No přece „Bohu díky“; všichni pěkně poděkujeme, že Bůh k nám skrze 
Slovo, skrze čtení z Bible promluvil. Je to skutečně Boží promluva k nám.   
Když čteme při mši svaté z Evangelia, dokonce stojíme. Víte, proč 
stojíme? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Protože Evangelium máme žít a tím, že stojíme, ukazujeme, že jsme 
připraveni ho žít a konat. 
Máte svou vlastní Bibli? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Každý katolík by měl mít vlastní Bibli, která odpovídá jeho věku. Vy byste 
už mohli klidně mít Bibli pro dospělé. 
Milí přátelé, dám vám těžký úkol: zkuste v Bibli najít texty, kde Bůh 

promlouval k lidem a napište je na papír. Ten pak přineste, prosím, 

v obětním průvodu. Dnešní úryvek najdete v Evangeliu sv. Matouše v 1. 

kapitole a je to 18 až 24 verš. Pokud to bude pro vás těžké, tak si nechte 

poradit od těch, kdo umí v Bibli hledat. Bůh bude mít určitě radost 

z toho, že víte, kde se o Něm dočtete.  Tak s Boží pomocí do toho. 


