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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SVÁTEK SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, cyklus A 
 
„Moje milé děti! Toto Vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u 

Otce: Ježíše Krista spravedlivého." 
(1 Jan 1, 5 -2, 2) 

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

Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet. 
 

 

Děti, jestlipak někdy zlobíte tatínka a maminku? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
A co na to rodiče říkají, když je zlobíte? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Zlobí se na Vás také, viďte. A to není hezká chvíle. Je to jakoby v pokoji, kde 
si hrajeme a je nám tuze dobře najednou zhaslo světlo a byla tma. Tma, ta 
v nás vzbuzuje velký strach, protože nevidíme a tak nevíme, co nás 
obklopuje, a pak máme strach. Je to tak? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Když ale přijdeme za maminkou a tatínkem a přiznáme, že jsme zlobili a je 
nám to líto, tak nám jistě odpustí!  Je to pravda?(dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
A hned je lepší nálada a maminka s tatínkem vás budou milovat ještě více, 
protože jste uměly přiznat své chyby a poprosit o odpuštění. 
Víte, každé dítě zlobí; některé více a některé méně. Zlobení se asi úplně 
nezbavíme, i když se budeme hodně snažit. Důležité je, že se snažíme být 
hodní a když se to někdy nepovede je potřeba, abychom nezapírali, ale uměli 
se přiznat a požádat o odpuštění. 
Budete se snažit být hodní? (dát dětem, nehodnotit) 
A když se vám to nepodaří, zkusíte poprosit o odpuštění? (dát dětem, 
nehodnotit) 
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 
 

SVÁTEK SVATÝCH BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, cyklus A 
 

"Moje milé děti! Toto Vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u 
Otce: Ježíše Krista spravedlivého." (1 Jan 1, 5 -2, 2) 

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

Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 
 

Jako pomůcku navrhujeme: 
+ Betlémská hvězda z papíru (příloha č. 1) 
+ Velká svíce zapálená uprostřed společenství děti, lze použít i paškál 

 

Děti, jestlipak někdy zlobíte rodiče? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
A co na to říkají, když je zlobíte? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Zlobí se na vás, viďte. A to není hezká chvíle. Je to jakoby v pokoji, kde si 
hrajeme a je nám moc dobře najednou zhaslo světlo a byla úplná tma. (Kněz 
sfoukne svíci, která je před dětmi). 
Proč si myslíte, že někdo může mít ve tmě strach? (dát dětem prostor, 
nehodnotit) 
Ve tmě nám není moc dobře. Když ale přijdeme za maminkou a tatínkem a 
přiznáme, že jsme zlobili a je nám to líto…(Kněz znovu rozsvítí svíci 
uprostřed společenství dětí)je to jako, když se ve tmě rozsvítí světlo a je nám 
zase dobře; sice někdy dostaneme trest, ale je nám přesto dobře, protože se 
rodiče už na nás nezlobí. Když nebudete lhát, ale dokážete se přiznat, že jste 
zlobily, budou vás rodiče mít rádi ještě více než předtím.  
Každé dítě zlobí a zlobení se asi úplně nezbavíme, ale je potřeba se hodně 
snažit. Pro koho je těžké nezlobit? Zvedněte ruku prosím.(dát dětem prostor, 
nehodnotit) 
Za vás se dnes pomodlím, abyste měly sílu nezlobit a když se to nepovede, 
abyste měly odvahu se k tomu přiznat. A vy, který se zlobením nemáte tak 
velký problém se za ostatní také můžete pomodlit. Dohodnuto? (dát dětem, 
nehodnotit)  
Dám vám jednu pomůcku, abyste nezapomínaly na to, co jsme si dnes řekli. 
Je velká hvězda, která zářila nad jesličkami v Betlémě. Pokud si ji pověsíte 
v pokojíčku, bude vám celý rok připomínat, že: „Bůh je světlo, a tma v něm 
vůbec není!“ a tuhle větu si zapíšeme na betlémskou hvězdu (kněz rozdá 
dětem betlémské hvězdy z papíru).  A kdo ještě neumí psát, tomu pomůže 
maminka nebo starší děti. Když kouknete na kometu, budete vědět, že 
zlobení je tma a být hodný nebo žádat o odpuštění je světlo. A Bůh je světlo. 
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolán, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 


