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

 

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. 

 
 

Dneska slavíme svátek „Slavnost narození Páně“. Co si myslíte, že ten název 
znamená?  
Ano, narodil se Ježíš. A kdo ví, kde se narodil? (dát prostor dětem) 
Ježíš se narodil v městě Betlémě. Betlém je malé město v horách, jehož název je 
podle chleba. Vlastně to slovo znamená Dům chleba. Ale betlémští obyvatelé 
nebyli vůbec pohostinní. I když viděli, že se ženě, kterou doprovázel Josef, brzy 
narodí dítě a že je velmi unavená, nenašel se nikdo, kdo by jim chtěl pomoci a 
pustit je do svého domu. Proto se nakonec Ježíš narodil ve chlévě. Josef tehdy 
musel prokázat velkou odvahu, aby stačil alespoň trochu ve chlévě uklidit a 
připravit jesličky, tak, aby tam mohli s Marií položit Ježíška.  
Určitě víte, proč museli Marie a Josef těsně před narozením putovat do Betléma 
nezůstali v Nazaretě, kde žili. Císař Augustus vyhlásil sčítání lidu a každý se musel 
nechat zapsat. Kdyby Josef a Marie neposlechli, čekal by je krutý trest.  
Víte, jak se lidé dozvěděli, že se Ježíš má narodit a že už se narodil? (Proroci, 
andělé, hvězda) 
Pamatujete si, jak v dnešním evangeliu říkali Ježíši? (Slovo, světlo) 
Co můžeme vidět skrze Ježíše? (Boha)  
Přeji Vám, abyste byli také takovým světlem, který i vašim kamarádům a 
spolužákům může pomáhat vidět věci kolem sebe ve správném světle.  
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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. Čajové svíčky, sirky, karty s názvy (strach, pomluvy, pýcha, sobectví, závist ….) 
2. Každé dítě dostane zapálenou svíčku. 

 

Dneska slavíme svátek „Slavnost narození Páně“. Co si myslíte, že ten název 
znamená?  
Ano, narodil se Ježíš. A kdo ví, kde se narodil? (dát prostor dětem) 
Ježíš se narodil v městě Betlémě. Betlém je malé město v horách, jehož název je 
podle chleba. Vlastně to slovo znamená Dům chleba. Ale betlémští obyvatelé 
nebyli vůbec pohostinní. I když viděli, že se ženě, kterou doprovázel Josef, brzy 
narodí dítě a že je velmi unavená, nenašel se nikdo, kdo by jim chtěl pomoci a 
pustit je do svého domu. Proto se nakonec Ježíš narodil ve chlévě. Josef tehdy 
musel prokázat velkou odvahu, aby stačil alespoň trochu ve chlévě uklidit a 
připravit jesličky, tak, aby tam mohli s Marií položit Ježíška.  
Určitě víte, proč museli Marie a Josef těsně před narozením putovat do Betléma 
nezůstali v Nazaretě, kde žili. Císař Augustus vyhlásil sčítání lidu a každý se musel 
nechat zapsat. Kdyby Josef a Marie neposlechli, čekal by je krutý trest.  
Víte, jak se lidé dozvěděli, že se Ježíš má narodit a že už se narodil? (Proroci, 
andělé, hvězda) 
Pamatujete si, jak v dnešním evangeliu říkali Ježíši? (Slovo, světlo) 
Co můžeme vidět skrze Ježíše? (Boha) 
Rozdáme dětem prázdné papíry a černé fixy. Vyzveme je, aby na papíry napsaly ty 
vlastnosti, které brání člověku vidět Boha, který je naším světlem. (např. strach, 
pomluvy, pýcha, závist, sobectví, nenávist, závislosti...) 
Každé dítě dostane rozsvícenou čajovou svíčku, kterou položí na napsaný papír.  
Přeji Vám, abyste byli také takovým světlem, který Vám i vašim kamarádům a 
spolužákům může pomáhat vidět věci kolem sebe ve správném světle.  
 
  

 
 


