
  

MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI 
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
 

7. neděle mezidobí cyklus A 
 

" Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho 
zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!" (1 Kor 3,16-23) 

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

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

Děti, vítám vás. Dnes jsem si všiml, jak jste všechny krásně oblečené. Je 
vidět, že jste se krásně oblékly pro Pána Ježíše. Tak to v neděli má být. 
Když se tak dívám, napadá mě, že ale všichni máme něco společného!  
Děti máte oči? (dát prostor dětem) Tak se pořádně rozhlédněte  
a zamrkejte na mě! 
Děti máte ruce? (dát dětem prostor) Tak je pozvedněte nad hlavu  
a zamávejte všem lidem v kostele! 
Děti a máte nohy? (dát dětem prostor) Tak se pěkně zpříma postavte  
a zadupejte nebo poskočte! 
Děti máte rády maminku a tatínka? (dát dětem prostor) Tak jim pošlete 
pusu vzduchem.  
Děti a máte rády Pána Ježíše? (dát dětem prostor) Já též, tak rukama 
ukažme,  jak moc (kněz také roztáhne co nejvíce ruce) 
Je viditelné, že máme mnoho společného. Oči, ruce, nohy, uši, ústa atd. Já 
si myslím, že máme ještě něco společného. Víte, kde bydlí Bůh? (dát dětem 
prostor) 
Ano, na nebesích, jak se modlíme v modlitbě Otčenáš. Ale Ježíš přišel na 
svět, aby nám řekl, že Bůh nás tolik miluje a chce nám být co nejblíže,  
a tudíž bydlí v nás. On je totiž všemohoucí a všudypřítomný, tak dokáže 
bydlet jak na nebesích, tak i v nás. 
A když bydlí v nás, tak my jsme Jeho domem, Jeho chrámem. To je skvělé. 
Ty (jméno) jsi chrámem Božím, a ty (jméno) jsi také chrámem Božím. Teď 
jste se naučily, že Boží chrám, to není jen kostel, ale to jsou i naše těla.  
A dům, kde Bůh bydlí, je, jak jsme v dnešním čtení slyšeli, svatý! Musíme 
se tudíž dobře starat o Boží chrám, kde se Bůh rozhodl bydlet, aby na nás 
bylo alespoň trochu vidět, že jsme svatí.  
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa.  
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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. 

 

7. neděle mezidobí cyklus A 
 

" Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho 
zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!" (1 Kor 3,16-23) 

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

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

Pomůcky, které doporučujeme: 
+ Domečky z barevného papíru (viz příloh č. 1 k minikatechezi), domečky nakopírujeme na barevné 
papíry a vystřihneme pro děti 
+ Stojan se čtvrtkou formátu A1 – A2 nebo balicím papírem 
+ špendlíky 
 

Děti, vítám vás. Dnes jsem si všiml, jak jste všechny krásně oblečené. Je 
vidět, že jste se krásně oblékly pro Pána Ježíše. Tak to v neděli má být. 
Když se tak dívám, napadá mě, že ale všichni máme něco společného!  
Děti máte oči? (dát prostor dětem) Tak se pořádně rozhlédněte  
a zamrkejte na mě! 
Děti máte ruce? (dát dětem prostor) Tak je pozvedněte nad hlavu  
a zamávejte všem lidem. 
Děti a máte nohy? (dát dětem prostor) Tak se pěkně zpříma postavte  
a zadupejte nebo poskočte! 
Děti a máte rády Pána Ježíše? (dát dětem prostor) 
Já též, tak rukama ukažme, jak moc (kněz také roztáhne co nejvíce ruce) 
Je viditelné, že máme mnoho společného. Oči, ruce, nohy, uši, ústa atd. Já 
si myslím, že máme ještě něco společného. Víte, kde bydlí Bůh? (dát dětem 
prostor) 
Ano, na nebesích, jak se modlíme v modlitbě Otčenáš. Ale Ježíš přišel na 
svět, aby nám řekl, že Bůh nás tolik miluje a chce nám být co nejblíže,  
a tudíž bydlí v nás.  
Tady mám děti pro každého z vás domeček. Takhle by třeba mohl vypadat 
domeček uvnitř vás. Vy samy jste takový domeček. Každou neděli se 
scházíme tady v kostele jako jedna velká rodina. Když je každý z nás 
domečkem, kde bydlí Bůh a je svatým, je naše rodina jako velké město, 
které je svaté! Patří Ježíši Kristu a skrze něho Bohu. A aby to viděli  
i dospělí, připněte domečky na tuto plochu. (kněz dá dětem špendlíky a 
ukáže jim místo – čtvrtku velkého formátu, balicí papír na stojanu). Moc 
Vás chválím a děkuji Vám. To je krásné svaté město Boží! Běžte teď na svá 
místa a dívejte se na tu krásu.  


