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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

4. neděle postní cyklus A 
 

„Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží 
ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.(…) Všecko, totiž, na co se vrhne světlo, 
je potom zřejmé. Proto se říká (v Písmě): Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě 
osvítí“ (Ef 5,8-14) 
 

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

 

Jsme v polovině postní doby. Jak se vám daří plnit postní předsevzetí? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
A co bude následovat po postní době? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Budou Velikonoce. Velikonoce jsou nejdůležitějšími mezi křesťanskými svátky. Ještě 
důležitější než Vánoce. Věděly jste to? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Všimly jste si, co je na mě dnes zvláštního? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Můj ornát (oblečení) má růžovou barvu. Je to barva radosti. Jakou jsem měl barvu 
minulý týden? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Fialovou, ano. A je rozdíl mezi fialovou a růžovou? (dát prostor dětem, nehodnotit) A 
jaký? (dát prostor dětem, nehodnotit) Růžová je světlejší a jasnější barva a tím i 
„mladší“ a radostnější. Růžová nám má připomenout, že Velikonoce jsou blízko. Co se 
stalo o Velikonocích? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Pán Ježíš vstal z mrtvých. Prozářil celý svět. On je světlem světa a my jsme se stali 
dětmi světla. Co se stane, když pokoutně dělám něco, co se nemá a najednou se rozsvítí 
světlo? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Všichni to vidí a já se stydím, že jsem byl přistižen. My bychom neměli dělat lumpárny, 
ale měli bychom žít jako děti světla. Ono to není jednoduché, ale v postní době se v tom 
cvičíme. Co myslíte, že je pro Pána Ježíše důležitější: že se nám povede nezlobit a 
poslouchat rodiče nebo že se upřímně snažíme, i když se nám moc nedaří? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Já si myslím, že Pán Ježíš má radost z toho, když se nám daří, ale ještě větší radost má 
z toho, když se upřímně snažíme, přestože se nám moc nedaří.  
Moc Vás chválím, že se snažíte a děkuji Vám, že chodíte do kostela. Běžte teď na svá 
místa. Znovu Vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 

 
4. neděle postní cyklus A 

 

„Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla totiž záleží 
ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a v životě podle pravdy.(…) Všecko, totiž, na co se vrhne světlo, 
je potom zřejmé. Proto se říká (v Písmě): Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých a Kristus tě 
osvítí“ (Ef 5,8-14) 
 

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: 
+ tmavě fialovou, růžovou a bílou štolu 
 

Jsme v polovině postní doby. Jak se vám daří plnit postní předsevzetí? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
A co bude následovat po postní době? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Budou Velikonoce. Velikonoce jsou nejdůležitějšími mezi křesťanskými svátky. Ještě 
důležitější než Vánoce. Věděly jste to? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Všimly jste si, co je na mě dnes zvláštního? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Můj ornát (moje štola, oblečení) má růžovou barvu. Kněz ukáže růžovou štolu. Je to 
barva radosti. Jakou jsem měl barvu minulý týden? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Fialovou. Kněz ukáže fialovou štolu. 
A teď mám ještě jednu otázku: Jaká liturgická barva bude o Velikonocích? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Bílá barva. Kněz ukáže bílou štolu a všechny položí vedle sebe. 
A je rozdíl mezi fialovou, růžovou a bílou? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Růžová je oproti fialové světlejší a jasnější barva a tím i „mladší“ a radostnější. Bílá je 
nejsvětlejší ze všech. Přímo září. Dnešní růžová barva nám má připomenout, že 
Velikonoce jsou blízko. Co se stalo o Velikonocích? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Pán Ježíš vstal z mrtvých. Prozářil celý svět, což představuje bílá barva. Kněz ukáže 
bílou štolu. On je světlem světa a my jsme se stali dětmi světla. Co se stane, když 
pokoutně dělám něco, co se nemá a najednou se rozsvítí světlo? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Všichni to vidí a já se stydím, že jsem byl přistižen. My bychom neměli dělat lumpárny, 
ale měli bychom žít jako děti světla. Ono to není jednoduché, ale v postní době se v tom 
cvičíme. Co myslíte, že je pro Pána Ježíše důležitější: že se nám povede nezlobit a 
poslouchat rodiče nebo že se upřímně snažíme, i když se nám moc nedaří? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Já si myslím, že Pán Ježíš má radost z toho, když se nám daří, ale ještě větší radost má 
z toho, když se upřímně snažíme, přestože se nám moc nedaří.  
Moc Vás chválím, že se snažíte a děkuji Vám, že chodíte do kostela. Běžte teď na svá 
místa. Znovu Vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš. 
 
 


