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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

2. neděle postní cyklus A 
 

„Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského 
domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno 
a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou 
proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země." Abrám se vydal na cestu, jak mu 
řekl Hospodin.“ (Gn 12, 1-4a).  
 

 

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

 

Děti, v dnešním čtení se vypráví o muži, který se jmenoval Abrám. Slyšely 
jste už někdy jeho příběh? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Abrám byl zralý muž, který žil spokojeně a klidně ve svém domě. Přesně 
věděl, co je správné udělat, žilo se mu dobře a cítil se doma. Dnes bychom 
řekli, že byl zabydlený. Děti, máte také svůj pokoj, kde jste zabydlené? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Takový domov je místo, kde všechno známe, kde si hrajeme a kde se cítíme 
bezpeční. Je nám tak dobře, že když máme ráno vstávat do školky nebo do 
školy, tak se nám nechce.  
Kdo už chodí do školky nebo do školy? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Maminka nebo tatínek nás pak musí přemlouvat a někdy i zvýšit hlas, když 
nám to vstávání dlouho trvá.  
A nakonec vždycky vstanete, je to pravda? (dát prostor dětem) 
A proč nevyhraje postýlka, když je tak příjemná? (dát prostor dětem) 
Vstaneme, protože je pro nás důležité chodit do školy, tak jako je důležité 
chodit do kostela. A když jsme ještě malí, tak vstaneme, protože to říká 
maminka nebo tatínek a my jim důvěřujeme.  
A jak to bylo s tím Abrámem? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
„Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze 
svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu.“ Byl odvážný a statečný. 
Poslechl Hospodina, našeho Boha, protože mu důvěřoval. Vůbec 
nesmlouval a neptal se a vydal se na cestu! Dokážete vymyslet, proč 
důvěřoval Hospodinu? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Protože Hospodin Bůh je naším tatínkem v nebi! A dobrý tatínek to s námi 
vždycky myslí dobře, vždycky nás ochrání, a pomůže nám, když něco 
neumíme. A právě takový je i náš nebeský Otec! Pomáhá nám a miluje nás 
a mi věříme v Jeho lásku, a tak mu důvěřujeme. A když důvěřujeme, 
dostáváme Darem odvahu jít tam, kam nás posílá. 
Moc Vás chválím a děkuji Vám. 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. 

 

2. neděle postní cyklus A 
 

„Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského 
domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno 
a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou 
proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země." Abrám se vydal na cestu, jak mu 
řekl Hospodin.“ (Gn 12, 1-4a).  
 

 

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: 
+ globus 
+ mapa s vyznačením, kam až cestoval Abrám viz příloha č. 1. 
 

Děti v dnešním čtení se vypráví o muži, který se jmenoval Abrám. Byl to 
zralý muž, který žil spokojeně a klidně ve svém domě. Ukážu vám, kde 
bydlel (kněz ukáže na globu, kde je ČR a kde Irák, pak ukáže území na mapě) 

Přesně věděl, co je správné udělat, žilo se mu dobře a cítil se doma. Dnes 
bychom řekli, že byl zabydlený. Děti, máte také svůj pokoj, kde jste 
zabydlené? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Takový domov je místo, kde všechno známe, kde si hrajeme a kde se cítíme 
bezpeční. Je nám tak dobře, že když máme ráno vstávat do školky nebo do 
školy, tak se nám nechce.  
Kdo už chodí do školky nebo do školy? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Maminka nebo tatínek nás pak musí přemlouvat a někdy i zvýšit hlas, když 
nám to vstávání dlouho trvá.  
A proč nevyhraje postýlka, když je tak příjemná? (dát prostor dětem) 
Vstaneme, protože je pro nás důležité chodit do školy, tak jako je důležité 
chodit do kostela. A když jsme ještě malí, tak vstaneme, protože to říká 
maminka nebo tatínek a my jim důvěřujeme.  
Abrahám také vstal a šel. Měl před sebou dlouhou cestu. (Kněz ukáže na 

mapě, jak Abrám putoval). Musel být odvážný a statečný. Poslechl 
Hospodina, našeho Boha, protože mu důvěřoval. Víte, proč důvěřoval 
Hospodinu? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Protože Hospodin Bůh je naším tatínkem v nebi! A dobrý tatínek to s námi 
vždycky myslí dobře, ochrání nás, pomůže nám, když něco neumíme. A 
když důvěřujeme, dostáváme Darem odvahu jít tam, kam nás posílá. Moc 
Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, 
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 


