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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

6. neděle mezidobí cyklus A 
 

„Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.“(Sir 15,16) 
 

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

 

Děti, viděly jste někdy řidiče autobusu? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Jak to, že umí řídit tak velký autobus? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Naučil se to. A umí každý dospělý řídit autobus?(dát prostor dětem) 
Neumí. Já jsem se například nikdy nechtěl naučit řídit autobus a tak jsem 
nikdy nechodil do školy, kde se to učí.  
A vy, dokázaly byste řídit autobus? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Teď ne, protože jste se to nenaučily. A chtěl by se někdo z vás naučit řídit 
autobus? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Tak možná se to také někdy naučíte. 
Mám další otázku: Umíte si uklidit pokojíček? (dát prostor dětem) 
A teď si představte, že si hrajete s kamarádem a maminka řekne: „Ukliď 
si, prosím, svůj pokojíček!“ Bude se vám hned chtít? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)  
Takže, i když si umíte uklidit pokojíček, to ještě neznamená, že bude vždy 
uklizený. Musíte také chtít, jinak zůstane v nepořádku. Co se stane, když 
si budete dál hrát s kamarádem? (dát prostor dětem, nehodnotit)   
Asi se někdo z rodičů bude zlobit. Oni vás totiž učí, že chtít něco udělat je 
skoro stejně důležité jako to umět udělat.  
A kdo ví, čím to je, že něco chceme a něco jiného ne? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Je to naší vůlí! Kdo nám dal vůli? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Bůh daroval vůli každému z nás. A k tomu nám dal rozum, abychom se 
hodně naučili a hodně poznali, a pak se dokázali rozhodnout, co chceme a 
co nechceme. Rodiče vás učí používat rozum, abyste se správně uměly 
rozhodovat pro to, co je dobré. Proto vám tak často vysvětlují, proč je 
něco dobré a něco jiného zase špatné. Abyste tomu rozuměly a až budete 
dospělí, dokázaly se správně rozhodnout.  
Dnes jsme v prvním čtení slyšeli: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je 
v tvé moci zůstat věrným.“ Když budu chtít a budu umět poslouchat 
Boha, dokážu se správně rozhodnout. Bůh nám daroval vše potřebné, 
rozum, vůli a cit, abychom to dokázali a přitom Mu zůstali věrní. Moc Vás 
chválím za to, že jste dnes přišly do kostela a děkuji Vám, že se učíte od 
rodičů. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, abyste se přišly 
společně pomodlit Otčenáš. 
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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. 

 

6. neděle mezidobí cyklus A 
 

„Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným.“(Sir 15,16) 
 

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

 

Pomůcky, které doporučujeme: 
hlavolam „ježek v kleci“ (viz Jaroslav Foglar: Rychlé šípy) nebo Rubikova kostka nebo jakýkoli jiný 
hlavolam 

 

Děti, dnes jsem vám něco přinesl. Poznáte, co je to? (dát prostor dětem) 
Jsou to hlavolamy: ježek v kleci a Rubikova kostka. Kdo by je uměl 
vyřešit? Tedy vyndat ježka z klece a složit kostku podle barev? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 

Někteří z vás už by to dokázaly, jiní zase ne. Musí se ještě učit. (Kněz 
vybere dvě děti, které se hlásily, předá jim hlavolam, aby se pokusily 
složit jej, než skončí katecheze a věnuje se ostatním dětem) 
Děti, umíte si uklidit pokojíček? (dát prostor dětem) 
A teď si představte, že si hrajete s kamarádem a maminka řekne: „Ukliď 
si, prosím, svůj pokojíček!“ Bude se vám hned chtít? (dát prostor dětem, 
nehodnotit)   
Takže, i když si umíte uklidit pokojíček, to ještě neznamená, že bude vždy 
uklizený. Musíte také chtít, jinak zůstane v nepořádku. Co se stane, když 
si budete dál hrát s kamarádem? (dát prostor dětem, nehodnotit)   
Asi se někdo z rodičů bude zlobit. Oni vás totiž učí, že chtít něco udělat je 
skoro stejně důležité jako to umět udělat.  
A kdo ví, čím to je, že něco chceme a něco jiného ne? (dát prostor dětem) 
Je to naší vůlí. Kdo nám dal vůli? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Bůh daroval vůli každému z nás. A k tomu nám dal rozum, abychom se 
dokázali rozhodnout, co chceme a co nechceme. Rodiče vás učí používat 
rozum, abyste se správně uměly rozhodovat pro to, co je dobré. Proto 
vám tak často vysvětlují, proč je něco dobré a něco jiného zase špatné. 
Abyste tomu rozuměly a až budete dospělí, dokázaly se správně 
rozhodnout.  
Dnes jsme v prvním čtení slyšeli: „Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je 
v tvé moci zůstat věrným.“ Když budu chtít a budu umět poslouchat 
Boha, dokážu se správně rozhodnout. Bůh nám daroval vše potřebné, 
rozum, vůli a cit, abychom to dokázali a přitom Mu zůstali věrní.  



Děti hlavolamy sestavily, kněz: To je skvělé. Je vidět, že víte, na co 
stačíte a že se chcete hodně naučit i ukázat, že už něco umíte. 
Děti hlavolamy nesestavily, kněz: Byl to krátký čas na splnění takového 
úkolu, ale udělaly jste, co jste mohly a uměly a navíc jste měly odvahu 
vyzkoušet to. Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. 
Znovu Vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 


