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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ cyklus A 
 

„To světlo svítí v temnotě a tma ho nepohltila“ (Jan 1,5).  
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 
 

Děti, víte, kdo se dnes v noci narodil? (dát prostor dětem těm nejmenším 
dětem) 
Ano, narodil se Ježíšek – Spasitel. A kdo ví, kde se narodil? (dát prostor 
dětem) 
Ježíšek se narodil v městě Betlémě. Víme, že je Syn Boží a Josef, že byl 
jeho pěstounem. Víte, jak se jmenovala jeho maminka? (dát prostor 
dětem) Marie a Josef museli jít do Betléma, kde probíhalo sčítání lidu a 
protože tam byly všechny hostince (hotely, pokoje) obsazené, museli se 
ubytovat ve chlévě. 
Kdo z vás ví, k čemu takový chlév sloužil? (dát prostor dětem) 
Ježíšek se narodil do úplně chudého prostředí. Neměl ani postýlku, ani 
hračky, ano mobil nebo tablet ….(děti mohou doplňovat, co všechno 
Ježíšek neměl) 
A když se Ježíšek narodil, tak se na nebi něco ukázalo. Kdo ví, co to bylo? 
(dát prostor dětem) 
Tu hvězdu, které říkáme také kometa, vidělo spoustu lidí, kteří šli za ní až 
do Betléma a o tom si povíme příště. 
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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. 

 
 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ cyklus A 
 
 

„To světlo svítí v temnotě a tma ho nepohltila“ (Jan 1,5).  
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

1. Vystřihané hvězdy, fixy, žluté pastelky, zavírací špendlíky 
2. Každé dítě si vybarví hvězdu a napíše si do ní své jméno – dali mu jméno Ježíš, jak ho 
nazval anděl, než byl počat v mateřském lůně 
Hvězdu si děti připnou na bundu, aby jim připomínala, že i ony mají vést druhé lidi ke Kristu. 

 

Děti, víte, kdo se dnes v noci narodil? (dát prostor dětem tě, nejmenším 
dětem) 
Ano, narodil se Ježíšek - Spasitel. A kdo ví, kde se narodil? (dát prostor 
dětem) 
A víte, kde máme v kostele betlém? (přesunutí k betlému) 
Děti, kdo stojí vedle Ježíška? (dát prostor dětem) 
Jak se jmenuje maminka Ježíška a jeho pěstoun? (dát prostor dětem) 
Nad Betlémem svítila hvězda, která přivedla tři krále. Tito mudrci 
z východu přinesli Ježíškovi dary. Kdo z Vás ví, jaké dary to byly?  
I my máme být světlem a svítit lidem v temnotě. 
Proto si teď každý vezme jednu hvězdu, vybarví si ji a napíše do ní své 
jméno. Hvězdu si pak připínacím špendlíkem připněte na bundu, aby 
vám připomínala, že i vy máte „svítit“, to znamená vést druhé lidi ke 
Kristu. 
 


