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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus A 
 

"Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl mu. 
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hled otevřelo se nebe a viděl 

Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: 
„Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zaslíbení!“  (Mt 3,13-17) 

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

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

Jakou slavnost jsme slavili minulou neděli? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Zjevení Páně. Pamatujete si ještě, proč se ta slavnost takto jmenuje? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Neviditelný Bůh se zjevil člověku jako člověk narozený z Panny Marie. 
Bůh nám zjevuje, že Boží Syn přišel pro chudé i bohaté, pro prosťáčky  
i chytré lidi, pro lidi z blízka i z jiných kultur. Dnešní svátek je jakýmsi 
pokračováním slavnosti Zjevení Páně. Bůh nám chce zjevit ještě něco 
velmi důležitého. Ocitli jsme se u jedné řeky. Víte, jak se jmenuje a kde se 
nachází? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Je to řeka Jordán a najdeme jí v dnešním státě Izrael na Blízkém 
východě. U této řeky již nějaký čas působil jeden člověk. Jak se jmenoval 
a kdy jsme se s ním poprvé setkali? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Je to Jan Křtitel, syn Alžběty, kterou Panna Maria navštívila po té, co se 
dozvěděla, že čeká dítě z Ducha svatého. Ježíš a Jan Křtitel se setkali, 
když byli ještě v lůně své maminky. To oba ještě nebyli na světě. Kolik je 
Ježíšovi let, když přijde k Jordánu? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Třicet let. A co chce od Jana Křtitele? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Chce od něho pokřtít. Co to vlastně je ten křest u Jana Křtitele? 
Je to takový kající obřad na odpuštění hříchů. Má Ježíš nějaké hříchy? 
(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Nemá. Proto se Jan Křtitel také vzpouzí, ale Ježíš naléhá, že musí 
poslouchat svého nebeského Otce. Po křtu se koná velké zjevení. Víte 
které? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Najednou sestoupí na Ježíše Duch svatý v podobě holubice a z nebe zazní 
hlas. Čí to byl hlas a co říkal? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to právě nebeský Otec a zjevuje, že Ježíš je Jeho milovaný Syn.  
Těžká otázka: co nám Bůh dnes zjevuje? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Že je Trojjediný: Otec, Syn i Duch svatý. V to věříme. Moc Vám děkuji za 
spolupráci.  
 
 
 
 



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 

 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 
 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus A 
 

"Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ I vyhověl mu. 
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hled otevřelo se nebe a viděl 

Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: 
„Toto je můj milovaný Syn, v něm mám zaslíbení!“  (Mt 3,13-17) 

 
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: 
+ mapu Palestiny 
+ obrázek s vyobrazenou Trojicí (příloha č. 8) 

 

Děti, jak se jmenuje dnešní svátek? 
Křest Páně je svátek, při kterém nám Bůh chce zjevit velmi důležitou věc 
o sobě. Ocitli jsme se u jedné řeky. Víte, jak se jmenuje a kde se nachází? 
(ukázat mapu, dát prostor dětem) 
Je to řeka Jordán a najdeme jí v dnešním státě Izrael na Blízkém 
východě. U této řeky již nějaký čas působil jeden člověk. Jak se jmenoval 
a kdy jsme se s ním poprvé setkali? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Je to Jan Křtitel, syn Alžběty, kterou těhotná Panna Maria navštívila. 
Ježíš a Jan Křtitel se setkali, když byli ještě v lůně své maminky.  
A co chce Ježíš od Jana Křtitele u Jordánu? (dát prostor dětem) 
Chce od něho pokřtít. Co to vlastně je ten křest u Jana Křtitele? 
Je to takový kající obřad na odpuštění hříchů. Má Ježíš nějaké hříchy? 
(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Nemá. Proto se Jan Křtitel také vzpouzí, ale Ježíš naléhá, že musí 
poslouchat svého nebeského Otce. Které velké zjevení se koná po křtu? 
(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Na Ježíše sestoupí Duch svatý v podobě holubice a z nebe zazní hlas. Čí to 
byl hlas a co říkal? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Byl to právě nebeský Otec a zjevuje, že Ježíš je Jeho milovaný Syn.  
Těžká otázka: co nám Bůh dnes zjevuje? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Že je Trojjediný (ukázat obrázek): Otec, Syn i Duch svatý. V to věříme. 

Nebeský Otec není Synem a není Duchem svatým. Všechny tři jsou 

božské Osoby a mají společné, že mají božskou podstatu. Je to podobné 

vodě, která má podobu ledu, deště a sněhu. Led není sníh, ani déšť. Nebo 

jiný příklad: Petr není Pavel, ani Honza, ale všichni jsou člověkem. To je 

důležité, abychom si zapamatovali, protože Trojjediného Boha věříme  

a vyznáváme ve Vyznání víry.  Tak jsme se toho zase hodně naučili.  


