
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, cyklus A 
 

„Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“. 
(Lk 2, 16-21)) 

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

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

Čemu říkáme Silvestr? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Silvestr je křestní jméno a také jméno pro poslední den kalendářního 
roku. Dneska začíná nový kalendářní rok.  
Co dělají lidé na Nový rok?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Ano, přeji si do nového roku všechno nejlepší, také si dělají předsevzetí, 
že například nebudou tolik pracovat, nebo zhubnou nebo přestanou 
kouřit. Nový rok je jako nový začátek. Je plných očekávání. Nevíme totiž, 
co nás čeká a jaké to bude. Budou nepříjemná překvapení, ale také 
překvapení, která nás moc potěší.  
Jaká životní překvapení čekala Pannu Marii?(dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Myslím, že Maria nečekala, že bude rodit v chlévě daleko od domova, že ji 
navštíví pastýři, kteří ji budou vyprávět o andělech a co jim zvěstovali… 
Dneska jsme v Evangeliu slyšeli, že vše uchovává ve svém srdci a 
rozvažuje o tom. Víte, co to je filtr?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Filtr čistí od nečistot a pustí jen to, co je nejčistší. Mariino srdce funguje 
jako takový pomyslný filtr. Něco nečekaného se stane, například návštěva 
pastýřů vyprávějících o andělech, a ona v klidu naslouchá a vše si uloží do 
srdce. A pak to nechá dozrát, než to odhalí světu.  
Teď mám těžkou otázku: Dokážete si představit, k čemu vám to pomůže? 
(dát prostor dětem, nehodnotit)  
Představte si, že vám někdo řekne nějakou nepříjemnou zprávu. Obvykle 
na to reagujeme hned. Jsme z něčeho nešťastní, někdo začne zuřit, jiný se 
rozpláče. Ale kdybychom tu zprávu na nějaký čas uložili do svého srdce a 
vyčkali, byli bychom mnohem klidnější a nežili bychom v neustálém 
stresu. Když máme v sobě klid a pohodu, dokážeme být šťastný i 
v nepohodě.  
Musíme se ještě hodně učit a modlit se za to, abychom to uměli. Nejlépe 
je modlit se v této věci k Panně Marii, aby nás to naučila. Moc vám děkuji 
za vaši pozornost. Znovu si vás zavolám, abyste se přišly společně 
pomodlit Otčenáš. 
 

  



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE, cyklus A 
 

"Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ 
(Lk 2, 16-21)) 

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

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

Jakou pomůcku navrhujeme: 
+ Obrázek Panny Marie Ochranitelky (příloha č. 5) 
+ Text s modlitbou Zdrávas Maria… (příloha č. 6) 

 

Co dělají lidé o Silvestru?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Ano, přeji si do nového roku všechno nejlepší, také si dělají předsevzetí, 
že například nebudou tolik pracovat, nebo zhubnou nebo přestanou 
kouřit. Nový rok je nový začátek. Je to rok plný očekávání. Nevíme totiž, 
co nás čeká a jaké to bude. Budou nepříjemná překvapení, ale také 
překvapení, která nás moc potěší.  
Jaká životní překvapení čekala Pannu Marii? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Myslím, že Maria nečekala, že bude rodit v chlévě daleko od domova, že ji 
navštíví pastýři, kteří ji budou vyprávět o andělech a co jim zvěstovali…  
Dneska jsme v Evangeliu slyšeli, že vše uchovává ve svém srdci a 
rozvažuje o tom. Víte, co to je filtr?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Filtr čistí od nečistot a pustí jen to, co je nejčistší. Mariino srdce funguje 
jako takový pomyslný filtr. Něco nečekaného se stane, například návštěva 
pastýřů vyprávějících o andělech a ona v klidu naslouchá a vše si uloží do 
srdce. A pak to nechá dozrát, než to odhalí světu.  
Teď mám těžkou otázku: Dokážete si představit, k čemu vám to pomůže? 
(dát prostor dětem, nehodnotit)  
Představte si, že vám někdo řekne nějakou nepříjemnou zprávu. Obvykle 
na to reagujeme hned. Jsme z něčeho nešťastní, někdo začne zuřit, jiný se 
rozpláče. Ale kdybychom tu zprávu na nějaký čas uložili do svého srdce a 
vyčkali, byli bychom mnohem klidnější a nežili bychom v neustálém 
stresu. Když máme v sobě klid a pohodu, dokážeme být šťastný i 
v nepohodě.  
Musíme se ještě hodně učit a modlit se za to, abychom to uměli. Nejlépe 

je modlit se v této věci k Panně Marii, aby nás to naučila. Co, kdybychom 

se se všemi pomodlili modlitbu Zdrávas Maria? (kněz rozdá tištěné 

modlitby na obrázku / a obrázek Panny Marie) Moc vám děkuji za vaši 

pozornost.  Znovu si vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit 

Otčenáš. 


