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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, cyklus A 
 

"A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde 
bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu 
a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice 

a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 1-12) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 
 

Děti, víte, co to jsou poklady? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Poklad, to je něco moc vzácného. A protože je tak vzácný, bývá často skrytý. 
Schovaný někde hodně hluboko. Když chceme najít poklad, musíme mít oči 
otevřené a dívat se kolem sebe.  
Děti, dneska jsme ve čtení slyšeli vyprávění o mudrcích. Kdopak je to mudrc? 
(dát prostor dětem, nehodnotit)  
Mudrc je moudrý člověk. Dívá se kolem sebe a naslouchá tomu, co slyší. 
Přemýšlí o tom, co vidí a slyší. A také důvěřuje Bohu.  
Kdopak by věděl, jak se možná jmenovali mudrcové, kterým se také někdy 
říká tři králové? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Kašpar, Melichar a Baltazar. Tato jména jim později přidali lidé, protože 
vystihují to, co si lidé ve svém životě moc přáli. A víte děti, co to bylo? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) Bylo to požehnání. Proto se také písmena z jejich 
„jmen“ píšou posvěcenou křídou na dveře domů nebo bytů. Abychom tím 
vyjádřili touhu po Božím požehnání a také o něj v modlitbě prosili.  
Děti, kde toho krále mudrcové našli? V paláci? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) V paláci našli krále Heroda a to nebyl moc moudrý král.  
A jaké měl král Ježíš šaty? Vzácné? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Jak vypadal Jeho pokojíček? Byl bohatě vyzdobený? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
Ano, znáte to moc dobře: narodil se jako malé Jezulátko v betlémském 
chlévě, v jesličkách! Byl skrytý jako vzácný poklad, jako nejvzácnější poklad! 
A jak Jej tedy mudrcové našli? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Šli za hvězdou. Slyšeli jsme o tom dnes vyprávět ve čtení. A hvězda šla před 
nimi. Vaše rodiče jsou vašimi hvězdami. Je důležité, abyste jim naslouchali, 
abyste jim důvěřovali. Oni vás učí, jak nalézt poklady v tomto světě, poklady, 
které vám i ostatním udělají radost. Jsou často v maličkostech, 
v jednoduchosti. Je potřeba je umět hledat.   
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolán, 
abyste se přišli společně pomodlit Otčenáš. 
  



MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI 
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 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 ZJEVENÍ PÁNĚ, cyklus A 
 

"A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde 
bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“ (Mt 2, 1-12) 

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

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

Pomůcky, které navrhujeme: 
+ Truhla s pokladem -  v truhle je umístěno Jezulátko v jesličkách) 
+ Betlémskou hvězdu vystřiženou z papíru (viz návod č. 1. v příloze) připevněnou na špejli 

 

Děti, slyšely jste někdy o pokladech? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
(Doprostřed společenství děti položit truhlu připravenou podle popisu 
pomůcek nebo požádat pomocníka, aby truhlu přinesl mezi děti)  
Poklad, to je něco moc vzácného. A proto, že je tak vzácný, bývá často skrytý. 
Někdo ho schoval někde hodně hluboko. Když chceme najít poklad, musíme 
mít oči otevřené a dívat se kolem sebe.  
Děti, dneska jsme ve čtení slyšeli vyprávění o mudrcích. Kdopak je to mudrc? 
(dát prostor dětem, nehodnotit) Mudrc je moudrý člověk. Dívá se kolem 
sebe a naslouchá tomu, co slyší. Přemýšlí o tom, co vidí a slyší. A také 
důvěřuje Bohu. Kdopak by věděl, jak se možná jmenovali mudrcové, kterým 
se také někdy říká tři králové? (dát prostor dětem, nehodnotit) Kašpar, 
Melichar a Baltazar. Tato jména jim později přidali lidé, protože vystihují to, 
co si lidé ve svém životě moc přáli. A víte děti, co to bylo? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) Bylo to požehnání. Proto se také písmena z jejich „jmen“ 
píšou posvěcenou křídou na dveře domů nebo bytů. Abychom tím vyjádřili 
touhu po Božím požehnání a také o něj v modlitbě prosili. Děti, kde toho 
krále mudrcové našli? V paláci? (dát prostor dětem, nehodnotit) V paláci 
našli krále Heroda a to nebyl moc moudrý král. A jaké měl král Ježíš šaty? 
Vzácné? (dát prostor dětem, nehodnotit) Jak vypadal Jeho pokojíček? 
Byl bohatě vyzdobený? (dát prostor dětem) Narodil se jako malé Jezulátko 
v betlémském chlévě, v jesličkách! Děti, určitě jste si všimly, že tady máme 
také nějaký poklad. Co myslíte, podíváme se, co je to za poklad? (dát prostor 
dětem, nehodnotit)To je vzácný poklad, ten nejvzácnější! My jsme poklad 
našli, protože nám jej přinesli až sem, ale co mudrcové? Jak jej našli? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) Šli za hvězdou, slyšeli jsme o tom dnes vyprávět 
ve čtení. A hvězda šla před nimi. (Kněz rozdá dětem připravené betlémské 
hvězdy) Vaše rodiče jsou vašimi hvězdami. Je důležité, abyste jim 
naslouchali, abyste jim důvěřovali. Oni vás učí, jak nalézt poklady v tomto 
světě, poklady, které vám i ostatním udělají radost. Jsou často 
v maličkostech, v jednoduchosti. Je potřeba je umět hledat.  Betlémskou 
hvězdu odneste svým rodičům, aby nikdy nezapomněli, že mají být vašim 
světlem. 


