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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 
 

„Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Páně, vyrovnejte mu stezky!" (...) Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ (Mt 3, 1-12) 

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

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

 
 

Děti, představte si, že máte jít po cestě, kde je strašně moc kamenní, veliké 
a malé, ostré a hladké (ukazovat rukama velikosti). A také napadané větve 
a celé stromy, a louže a bahno, místy mohou být výmoly a veliké díry. 
Některé kameny jsou tak velké, že je nemůžete ani přelézt a musíte je 
obejít.  
Co myslíte, když půjdete po takové cestě, budete čisté nebo špinavé? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Já si myslím, že si určitě ušpiníte boty a nejspíš i kalhoty a možná i 
spadnete do louže. 
Ježíš nás v dnešním Evangeliu vyzývá, abychom cesty, po kterých se jde 
tak obtížně, že se člověk ušpiní, opravili. Jak bychom takové cesty mohli 
opravit? Čím byste začali? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Kameny bychom museli odvalit, díry zasypat, stromy rozřezat a odvézt. I 
ve vašem životě je potřeba si uklidit.  
Děti, co myslíte, proč máme takové cesty uklidit? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Protože je advent. Hoří druhá svíčka na adventním věnci! 
Na koho čekáme v adventu? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Chcete udělat Ježíškovi radost, aby věděl, že se na Něho těšíte? (dát 
prostor dětem, nehodnotit) 
Pán Ježíš je smutný, když máme nepořádek ve svém pokojíčku. Co 
uděláme, aby byl veselý? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Pán Ježíš je smutný, když se nechceme rozdělit o nějakou sladkost. Co 
uděláme, aby byl veselý? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Pán Ježíš je smutný, když neposloucháme rodiče. Co uděláme, aby byl 
veselý? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Moc vás děti chválím. Není to jednoduché, ale spolu s Ježíšem a s rodiči to 
zvládnete. Doma si s rodiči o tom ještě popovídejte, co byste mohli udělat, 
aby Ježíš poznal, že se na Něho těšíte.  
Děkuji, děti. Teď běžte na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišli 
společně pomodlit Otčenáš. 
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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. 

 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A 
 

„Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Páně, vyrovnejte mu stezky!" (...) Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení.“ (Mt 3, 1-12) 

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

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

 
 

1. Navrhujeme jako pomůcku obraz jabloně, ztvárněný například na archu balicího papíru. 
Strom je bez ovoce s částečně spadaným listím. 
2. Nastříhejte barevná kolečka představující jablíčka, která se na závěr katecheze připevní na 
strom. Mějte dostatek koleček pro rozdávání dětem na domácí úkol. Další neděli děti mohou 
přinést nějaké ovoce svých dobrých skutků v obětním průvodu. 
3. Dnes přinesou děti červené srdce se jmény osob, za které se v adventu budou modlit. 

 

Kolik svíček hoří na adventním věnci? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Co to znamená? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Na koho čekáme v adventu? (dát prostor dětem, nehodnotit a pochválit) 
Děti, tady mám jabloň. Rodila voňavá, sladká a šťavnatá jablíčka, ale teď 
má sotva pár lístků, chřadne. Její jablíčka otrhaly děti, které se k sobě 
chovaly ošklivě. Některá jablíčka otrhal chlapeček, který mluvil sprostě, 
jiné jablíčko utrhla holčička, která nechtěla půjčovat hračky, jiné zase 
utrhly děti, které neposlouchaly maminku. Žádná jablíčka nezůstala, sem 
tam i listy opadaly, jablůňka je smutná.  
My bychom to mohli změnit! Jak? Když stromku vrátíme dobrá jablíčka, 
to znamená, když budeme dělat dobré skutky, budeme slušní a hodní. Pak 
bude znovu obalená krásnými a dobrými jablky. Jaké dobré skutky znáte? 
(Pomoct dětem vymýšlet dobré skutky a lepit barevná kolečka na strom) 
Jablůňka celá ožila, hned je veselejší! I Pán Ježíš je smutný, když zlobíme 
a má radost, když děláme dobré skutky.  
Moc vás děti chválím. Není to jednoduché, ale spolu s Ježíšem a s rodiči to 
zvládnete. Doma si s rodiči o tom ještě popovídejte, jaké dobré skutky 
byste mohly udělat, aby Ježíš poznal, že se na Něho těšíte. Napište je na 
tyto jablíčka a přineste příští neděli do kostela.  
Děkuji, děti. Teď běžte na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišli 

společně pomodlit Otčenáš. 


