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

 

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. 

 
 

V Evangeliu byla řeč o králi. Kdo ví, jak se jmenoval? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
Co byl jeho veliký hřích? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let. Kdo 
ví, proti kterému přikázání Desatera se Herodes prohřešil? (dát dětem 
prostor, nehodnotit) 
Je to páté přikázání: Nezabiješ! Co je to vlastně hřích? (dát dětem 
prostor, nehodnotit) 
Hřích, to je, když neposlouchám Boha a překračuji Jeho pravidla, jako 
například Desatero přikázání. Proč existují pravidla? (dát dětem prostor, 
nehodnotit) 
Pravidla mají uspořádat naše chování, abychom na tomto světě žili ve 
vzájemném porozumění, abychom se nehádali, kdo má pravdu a také, 
aby nikdo nikomu neublížil. Pravidla jsou důležitá. Například v dopravě 
způsobí, že se nestane tolik havárií. Pravidla nám dávají směr a pomáhají 
nám vidět dopředu. 
V dnešním čtení jsme slyšeli, že život ve hříchu je jako život ve tmě. Jak 
by se vám žilo ve tmě?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Ve tmě potřebujeme světlo. Pro nás křesťany je Kristus naším Světlem. 
My nemusíme chodit v temnotě. Ježíš, náš Spasitel, nás z této temnoty 
zachránil, spasil. Kdo žije ve světle Kristově, vidí, kam má jít a kam 
chodit nemá.   
Moc vám děkuji, že se snažíte chodit ve světle Kristově a žít tak, aby byl 
na vás Ježíš hrdý. Běžte teď na svá místa. Znovu 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. 
 

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. 

 

 Jakou pomůcky navrhujeme: 
+ Velká svíce zapálená uprostřed společenství děti, lze použít i paškál 

 
 

V Evangeliu byla řeč o králi. Kdo ví, jak se jmenoval? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
Co byl jeho veliký hřích? (dát dětem prostor, nehodnotit) 
Dal v Betlémě i v celém jeho okolí pobít všechny chlapce do dvou let. Kdo 
ví, proti kterému přikázání Desatera se Herodes prohřešil? (dát dětem 
prostor, nehodnotit) 
Je to páté přikázání: Nezabiješ! Co je to vlastně hřích? (dát dětem 
prostor, nehodnotit) 
Hřích, to je, když neposlouchám Boha a překračuji Jeho pravidla, jako 
například Desatero přikázání. Proč existují pravidla? (dát dětem prostor, 
nehodnotit) 
Pravidla mají uspořádat naše chování, abychom na tomto světě žili ve 
vzájemném porozumění, abychom se nehádali, kdo má pravdu a také, 
aby nikdo nikomu neublížil. Pravidla jsou důležitá. Například v dopravě 
způsobí, že se nestane tolik havárií. Pravidla nám dávají světlo, jako tato 
svíce, a pomáhají nám vidět dopředu. 
V dnešním čtení jsme slyšeli, že život ve hříchu je jako život ve tmě. (Kněz 
sfoukne plamen). Jak by se vám žilo ve tmě?(dát dětem prostor) 
Ve tmě potřebujeme světlo. Pro nás křesťany je Kristus naším Světlem.  
Ví někdo, jak se tato svíce jmenuje?(dát dětem prostor, nehodnotit) 
Paškál představuje světlo Kristovo v tomto světě. (Kněz zapálí svíci) My 
nemusíme chodit v temnotě. Ježíš, náš Spasitel, nás z této temnoty 
zachránil, spasil. Kdo žije ve světle Kristově, vidí, kam má jít a kam 
chodit nemá. Moc vám děkuji, že se snažíte chodit ve světle Kristově a žít 
tak, aby byl na vás Ježíš hrdý. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 


