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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SVÁTEK SVATÉ RODINY, cyklus A 
 

„A nadto všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.“ 
 (Kol 3, 12-21) 

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

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

 
Děti, kdo všechno patří do rodiny? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Takže to zopakuji: maminka, tatínek, bráška, sestra, babička, děda, teta, 
strejda…. 
Co dělá maminka v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Děkujete mamince také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Dnes jí můžete poděkovat tím, že ji dáte pusu.  
Co dělá tatínek v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Děkujete tatínkovi také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Dnes mu můžete poděkovat tím, že mu dáte pusu.  
Teď mám těžkou otázku: kdo patří ještě do křesťanské rodiny? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Uprostřed křesťanské rodiny je Bůh, který ji pomáhá, když jí hrozí nebezpečí.  
V dnešním Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh chránil křesťanskou rodinu. 
Pamatujete si ještě, jak to bylo?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Bůh je láska, a láska drží všechno pohromadě. Říká se tomu, že je svorník 
dokonalosti. Když se v rodině máme rádi, když žijeme s Bohem, který je 
láska, pak je v rodině pohoda, nikdo na nikoho nekřičí, nikdo nezlobí.  
A o to se všichni snažíme. 
Takže máte dnes dva veledůležité úkoly:  
Za prvé: poděkovat mamince a tatínkovi velikou pusou.  
Za druhé: doprovodíte tatínka a maminku, až si přijdou pro manželské 
požehnání a přijmete požehnání spolu s nimi! 
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolán, 
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 SVATÉ RODINY, cyklus A 
 

„A nad to všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.“ 
 (Kol 3, 12-21) 

 
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: 
+ Srdce vystřižené z papíru (příloha č. 4) 
+ Červená pastelka 

 

Děti, kdo všechno patří do rodiny? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Takže to zopakuji: maminka, tatínek, bráška, sestra, babička, děda, teta…. 
Co dělá maminka v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Děkujete mamince také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Dnes jí můžete poděkovat tím, že ji dáte pusu.  
Co dělá tatínek v rodině? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Děkujete tatínkovi také za to, co všechno pro vás dělá? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Dnes mu můžete poděkovat tím, že mu dáte pusu.  
Teď mám těžkou otázku: kdo patří ještě do křesťanské rodiny? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Uprostřed křesťanské rodiny je Bůh, který ji pomáhá, když jí hrozí nebezpečí.  
V dnešním Evangeliu jsme slyšeli, jak Bůh chránil křesťanskou rodinu. 
Pamatujete si ještě, jak to bylo? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Bůh je láska, a láska drží všechno pohromadě. Říká se tomu, že je svorník 
dokonalosti. Když se v rodině máme rádi, když žijeme s Bohem, který je 
láska, pak je v rodině pohoda, nikdo na nikoho nekřičí, nikdo nezlobí.  
(Kněz rozdá dětem vystřižená srdce z bílého papíru).  
Děti, to je ale studené bílé srdce, viďte? Je takové studené, protože 
nepoznalo lásku. Ale my lásku máme a víme, jak je to krásné, když nás Bůh 
miluje, když nás miluje maminka a tatínek a když milujeme je. Naše srdce je 
rudé (červené), protože hoří láskou! 
Takže máte dnes tři veledůležité úkoly:  
Za prvé: poděkovat mamince a tatínkovi velikou pusou.  
Za druhé: doprovodíte tatínka a maminku, až si přijdou pro manželské 
požehnání a přijmete požehnání spolu s nimi! 
Za třetí: červenou pastelkou vybarvit srdíčka (kněz rozdá pastelky), aby 
hořela láskou. Takto zapálená a láskyplná srdce můžete přinést Ježíškovi 
v obětním průvodu. 
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 


