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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, cyklus A 

 
Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na 

kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích."  
(Mt 10, 17-22) 

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

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

Včera jsme slavili narození malého Ježíška. Jaký svátek slavíme dnes? 
(dát prostor dětem, nehodnotit)  
Co jsme se v prvním čtení o Štěpánovi dověděli? Jaký to byl muž? (dát 
prostor dětem, nehodnotit)  
Slyšeli jsme, že Štěpán byl plný milosti a síly a že dělal mezi lidem veliké 
divy a znamení. Také byl velmi moudrý a bylo poznat, že skrze něho 
mluví Bůh. To se některým posluchačům moc nelíbilo. Byl vždycky 
chytřejší než jeho protivníci. Co udělali, když mluvil o tom, že Ježíš je 
Boží Syn a sedí po pravici nebeského Otce? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
Velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu; dali se do velkého křiku, 
zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za 
město a začali ho kamenovat. Víte proč? Protože Židé nevěřili, že Ježíš je 
Mesiáš a říkat, že Bůh má Syna, byla strašnou urážkou, za kterou se 
kamenovalo. 
Víte co je to kamenovat? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Když Štěpána kamenovali, on jim nenadával a nezuřil. Jenom se modlil: 
„Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" A když klesl na kolena, odpouštěl jim a 
hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích." Pak zemřel. Byl to první 
člověk, který zemřel pro svou víru v Ježíše Krista, prvomučedník. 
Znáte ještě nějaké mučedníky? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
My katolíci věříme, že mučedník se dostane přímo do nebe, protože 
položil svůj život za Ježíše.  
Moc vám děkuji, že se také snažíte být stateční křesťané a vytrvalí jako sv. 
Štěpán! To není vůbec jednoduché, ale Bůh vám pomůže. 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 SV. ŠTĚPÁNA, cyklus A 
 

Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na 
kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." (Mt 10, 17-22) 

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

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

Jako pomůcku navrhujeme: 
+ Brána do nebe (příloha č. 2) 
+ Tužka nebo pastelky 

 
 

Včera jsme slavili narození malého Ježíška. Jaký svátek slavíme dnes? 
(dát prostor dětem, nehodnotit)  
Co jsme se v prvním čtení o Štěpánovi dověděli? Jaký to byl muž? (dát 
prostor dětem, nehodnotit)  
Slyšeli jsme, že Štěpán byl plný milosti a síly a že dělal mezi lidem veliké 
divy a znamení. Také byl velmi moudrý a bylo poznat, že skrze něho 
mluví Bůh. To se některým moc nelíbilo. Byl vždycky chytřejší než jeho 
protivníci. Co udělali, když mluvil o tom, že Ježíš je Boží Syn a sedí po 
pravici nebeského Otce? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu; dali se do velkého křiku, 
zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za 
město a začali ho kamenovat. Víte proč? Protože Židé nevěřili, že Ježíš je 
Mesiáš a říkat, že Bůh má Syna, byla strašnou urážkou, za kterou se 
kamenovalo. 
Víte co je to kamenovat? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Když Štěpána kamenovali, on jim nenadával a nezuřil. Jenom se modlil: 
„Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" A když klesl pak na kolena, odpouštěl 
jim a hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích." Pak zemřel. Byl to 
první člověk, který zemřel pro svou víru v Ježíše Krista, prvomučedník. 
Znáte ještě nějaké mučedníky? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Štěpán pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží 
pravici. (Kněz rozdá dětem obrázky s motivem brány a tužky). Zkuste 
namalovat, co asi mohl vidět. Obrázky pak můžete přinést v průvodu 
společně s obětními dary. 
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa a buďte stateční a 
vytrvalí jako sv. Štěpán!  Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně 
pomodlit Otčenáš. 
 


