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SLOVNÍ KATECHEZE

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Cyklus A
„Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.
Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ (Řím 13,11-14)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před
potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a
všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat,
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože
nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy
se nenadějete.“ (Mt24, 37-44)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, kdo vás dnes ráno vzbudil? (dát prostor dětem)
A co říkali rodiče, když vás probouzeli? (dát prostor dětem)
Dnes jsme slyšeli, že nám sv. Pavel říká: „Už nastala hodina, kdy je třeba se
probrat ze spánku.“ Takže začíná advent, čas očekávání. Na adventním věnci hoří
první svíčka.
Na koho čekáme v adventu? (dát prostor dětem)
Čekáme na Ježíška! Máme se probudit, a těšit se na Něho! Těšíte se na Ježíška?
(dát prostor dětem)
Ale jak Ježíšek pozná, že se na Něj těšíme? (dát prostor dětem)
Když přestaneme zlobit a budeme dělat dobro. Tím ukážeme, že se na Něho
těšíme!
V evangeliu jsme od apoštola Matouše slyšeli, že Ježíš vyzívá každého člověka, aby
Ježíše očekával. Dokonce se tam mluví o tom, že jeho příchod bude pro lidi velkým
překvapením. Ano, teď se na Ježíška těšíme, protože o Vánocích si budeme
připomínat jeho narozeniny. Budeme myslet na to, že se narodil do chudé rodiny
jako malé miminko a byl položen do jeslí. Právě na to se připravujeme adventem.
Je to opravdu čas příprav, jako když doma čekáme velmi vzácnou návštěvu. A co se
doma dělá, když se očekává vzácná návštěva? (dát prostor dětem) Určitě se doma
uklízí, peče se dobré cukroví a vy děti při tom pomáháte.
Ten druhý příchod Ježíše, o kterém byla řeč v evangeliu, popisuje příchod Ježíše
už jako dospělého. Ježíš při svém druhém příchodu už nebude malé miminko.
Přijde ve své slávě, aby všechny ty, kteří ho mají rádi, vzal k sobě.
A to bude pro mnoho lidí opravdu překvapením. My ovšem překvapeni nebudeme,
protože se na něj těšíme a snažíme se dělat hodně dobrých skutků, abychom mu
tak ukázali, že ho máme rádi. Tak vám přeji, abyste ten adventní čas dobře využili
a dělali hodně dobrých skutků. Je to i výhodné, protože vám ten čas pak rychle
uteče a brzy přijdou Vánoce, na které se všichni už teď těšíme.
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KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Cyklus A
„Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.
Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ (Řím 13,11-14)
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před
potopou lidé jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a
všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat,
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože
nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy
se nenadějete.“ (Mt24, 37-44)
Pomůcky: Rozdejte dětem červené srdce vystřižené z papíru. To si odnesou domů a přes týden s rodiči
vymyslí a napíšou jména lidí, za které se po dobu adventu společně budou modlit. Další neděli děti srdce
mohou přinést v obětním průvodu.

Děti, kdo vás dnes ráno vzbudil? (dát prostor dětem) A co říkali rodiče, když vás
probouzeli? (dát prostor dětem) Dnes jsme slyšeli, že nám sv. Pavel říká: „Už
nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.“ Takže začíná advent, čas
očekávání. Na adventním věnci hoří první svíčka. Na koho čekáme v adventu? (dát
prostor dětem) Čekáme na Ježíška! Máme se probudit, a těšit se na Něho! Těšíte
se na Ježíška? (dát prostor dětem) Ale jak Ježíšek pozná, že se na Něj těšíme? (dát
prostor dětem) Když přestaneme zlobit a budeme dělat dobro. Tím ukážeme, že se
na Něho těšíme! V evangeliu jsme od apoštola Matouše slyšeli, že Ježíš vyzívá
každého člověka, aby Ježíše očekával. Dokonce se tam mluví o tom, že jeho
příchod bude pro lidi velkým překvapením. Ano, teď se na Ježíška těšíme, protože
o Vánocích si budeme připomínat jeho narozeniny. Budeme myslet na to, že se
narodil do chudé rodiny jako malé miminko a byl položen do jeslí. Právě na to se
připravujeme adventem. Je to opravdu čas příprav, jako když doma čekáme velmi
vzácnou návštěvu. A co se doma dělá, když se očekává vzácná návštěva? (dát
prostor dětem) Určitě se doma uklízí, peče se dobré cukroví a vy děti při tom
pomáháte.
Ten druhý příchod Ježíše, o kterém byla řeč v evangeliu, popisuje příchod Ježíše
už jako dospělého. Ježíš při svém druhém příchodu už nebude malé miminko.
Přijde ve své slávě, aby všechny ty, kteří ho mají rádi, vzal k sobě.
A to bude pro mnoho lidí opravdu překvapením. My ovšem překvapeni nebudeme,
protože se na něj těšíme a snažíme se dělat hodně dobrých skutků, abychom mu
tak ukázali, že ho máme rádi. Tak vám přeji, abyste ten adventní čas dobře využili
a dělali hodně dobrých skutků. Je to i výhodné, protože vám ten čas pak rychle
uteče a brzy přijdou Vánoce, na které se všichni už teď těšíme.
Teď vám rozdám červené srdce. Doma na ně s rodiči napište jména lidí, kteří jsou
nemocní nebo mají starosti. Po dobu adventu se za ně můžete k Ježíši modlit. Tím
uděláte dobrý skutek a Ježíš pozná, že se na Něho těšíte.

