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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

1. neděle postní cyklus A 
 

„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.  Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: (…) "To všecko ti dám, 
jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, 
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.' “ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé 
a sloužili mu.“ (Mt 4, 1-11) 

 

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

 

Děti, jestlipak víte, co je to poušť? (dát prostor dětem)  
Je to suché a nevlídné místo. Zůstat živý a zdravý v takové krajině je hodně 
těžké. Není tam skoro žádná voda ani jídlo. Když nemá člověk co jíst a co 
pít, umírá.  
Víte, proč šel Pán Ježíš na poušť? (dát prostor dětem) 
Dnes jsme slyšeli, že Ježíš byl vyveden od Ducha svatého na poušť, aby byl 
pokoušen od ďábla. 
Víte, kdo je ďábel? (dát prostor dětem) 
To je anděl, který byl dobrý, ale pak se postavil Bohu a začal bojovat proti 
Němu. Je zlý. Svádí lidi k hříchu, ale nemá žádnou moc, pokud ho do svého 
života nepustíme. 
A víte, co je to pokušení? (dát prostor dětem) 
To je taková těžká zkouška. Jistě to také znáte. Už jste někdy měly chuť na 
něco, co vám rodiče zakázali? (dát prostor dětem) 
Vy máte na to chuť, ale víte, že si to nesmíte vzít. To je strašně těžké.  Je to 
zkouška, neboť jsme v pokušení si to vzít. Jako kdybychom slyšeli vnitřní 
hlas, který říká: „Proč si to nevezmeš? Nikdo tě neuvidí, nikdo to nepozná.“ 
Víte, jak se říká takovému našeptávači, který pokouší k tomu, abychom si 
vzali to, co nesmíme? (dát prostor dětem nehodnotit) 
Ano, je to ďábel-pokušitel! Slyšely jste už toto slovo? (dát prostor dětem) 
Pokušitel. To zní, jakoby Vás chtěl pokousat, kousnout si, ukousnout z vás 
ten nejlepší kousek! Ale to není všechno! To pokušiteli nikdy nestačí! On 
kouše a kouše, protože by nás chtěl ovládat! I Pána Ježíše pokoušel takový 
zlý! A lákal jej a nabízel, aby jej spolkl a ovládl jej!  
A co děti udělal Pán Ježíš? (dát prostor dětem) 
Pán Ježíš se nedal! Odolal! V postní době bude mnoho pokušení. Nedejte 
se a odolejte a buďte silní jako Pán Ježíš! 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. 

 

1. neděle postní cyklus A 
 

„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní 
a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl.  Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: (…) "To všecko ti dám, 
jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, 
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.' “ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé 
a sloužili mu.“ (Mt 4, 1-11) 
 

 

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: 
+ čokoláda nebo bonbony 
 

Děti, tak nám začala postní doba. Co to znamená? (dát prostor dětem) 
V postní době se postíme. Víte, co to je postit se? (dát prostor dětem) 
Něco si přes týden odříkáme. Například sladkosti. Ušetřené penízky pak 
můžeme dávat do postní kasičky pro chudé. Dokázaly byste si odříct 
sladkosti? (dát prostor dětem) Skvělé. Moc vás chválím. Děti, tady mám 
něco moc a moc dobrého! (kněz otevře bonbony nebo čokoládu a položí ji 
před děti). Daly byste si? Ale jsme v kostele a víme, že před svatým 
přijímáním nemáme hodinu nic jíst. A možná by se také maminka zlobila, 
že je právě před obědem a kdybychom si dali sladkosti a pak nejedli 
polévku a oběd, tak by se jí to nelíbilo.  Máme takovou dohodu, že sladké 
dobroty budeme jíst až po jídle. Tak a co teď? (dát dětem prostor) Vy máte 
na to chuť, ale víte, že si to nesmíte vzít. To je strašně těžké, je to zkouška, 
neboť jsme v pokušení si to vzít. Jako kdybychom slyšeli vnitřní hlas, který 
říká: „Proč si to nevezmeš? Nikdo tě neuvidí, nikdo to nepozná.“ Víte jak 
se říká takovému našeptávači, který nás pokouší k tomu, abychom si vzali 
to, co nesmíme? (dát prostor dětem) Ano, je to ďábel-pokušitel! Slyšely 
jste už toto slovo? (dát prostor dětem) Pokušitel. To zní, jakoby Vás chtěl 
pokousat, kousnout si, ukousnout z vás ten nejlepší kousek! Ale to není 
všechno! To pokušiteli nikdy nestačí! On kouše a kouše, protože by nás 
chtěl ovládat! I Pána Ježíše pokoušel takový zlý! A lákal jej a nabízel, aby 
jej spolkl a ovládl jej! A co děti udělal Pán Ježíš? (dát prostor dětem) 
Pán Ježíš se nedal! Odolal! V postní době bude mnoho pokušení. Nedejte 
se a odolejte a buďte silní jako Pán Ježíš. Moc Vás chválím a děkuji Vám.  
Běžte teď na svá místa.  


