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

SLOVNÍ KATECHEZE

3. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. (…)
Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' (Mt 11, 2-11)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, víte, kdo byl Jan Křtitel? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Jan Křtitel měl důležitý úkol od Boha: byl Jeho poslem. Posel je ten, kdo
nese důležitou zprávu, které říkáme poselství.
Jan Křtitel měl připravit lidi na to, že je Pán Ježíš zachrání, že přinese
spásu, záchranu, celému světu.
Kolik svíček hoří na adventním věnci? (dát prostor dětem, nehodnotit)
To znamená, že Vánoce jsou velmi blízko. Myslíte, že Pán Ježíš chce, aby
se všichni lidi dověděli, že se narodí? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Tak já z vás udělám posly, s důležitým poselstvím. Budete to poselství
radosti, přinesete ji lidem.
Víte, jak se přináší radost? Radost se rozdává úsměvem, objetím,
políbením nebo tím, že někomu pomůžu.
Dnes začneme tím, že uděláme radost lidem v tomto kostele. Otočte se a
zamávejte jim.
Moc vás děti chválím. Je to první krok. Doma s rodiči vymyslete, co byste
ještě mohly 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.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte. (…)
Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' (Mt 11, 2-11)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ v
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

1. Jako pomůcku potřebujeme šátek a nějaký předmět na hádání poslepu
2. Příklady: masážní ježek, terapeutický míček, multifunkční otvírák, plyšová hračka,
autíčko, model stavební techniky, zemědělského stroje apod.
3. Vyberte z dětí jedno, kterému zavážete oči a dáte mu do rukou předmět. Dítě by mělo
popsat vlastnosti předmětu a snažit se uhodnout, co drží v ruce. Ostatní děti mají za
úkol popsat si předmět pro sebe, potichu, a snažit se uhodnout k čemu slouží, ale
neprozradit to. Pokud hádající neuhodne, sundejte mu šátek, a spolu nahlas popíšete,
co to byl za předmět.
4. Dnes děti ponesou v obětním průvodu kolečka symbolizující jejich dobré skutky a
mohly by na oplátku dostat kousek skutečného ovoce. Nikoli na oplátku, ale pro
radost!

V Evangeliu jsme dnes slyšeli jedno jméno. Víte, které to bylo? (dát prostor
dětem, nehodnotit). Bůh viděl, jak lidé žijí v temnotě, jak se bojí různých
věcí a jak zlobí. Rozhodl se dát Janovi důležitý úkol. Učinil jej Božím
poslem. Posel je ten, kdo nese důležitou zprávu, které říkáme poselství.
On měl říci lidem, že Pán Ježíš je Světlem světa a přinese trvalou radost; že
už nemusí mít strach, protože přijde, aby je zachránil z jejich hříchu a
strachu. Jedno odvážné dítě poprosím, aby mi pomohlo s malým testem.
(vybere dítě a zeptá se „Jak se jmenuješ?“) Ty jsi odvážný/á, můžu ti na
chvilku zavázat oči? Teď ti dám do ruky předmět a ty mi ho popiš a zkus
uhodnout, co je to. Ostatní děti mají za úkol popsat si předmět pro sebe,
potichu, a snažit se uhodnout k čemu slouží, ale neprozradit to. (Za krátkou
dobu zase rozvážete dítěti oči). Co bylo jednodušší? Popisovat předmět
poslepu nebo bez šátku? (dát prostor dětem, nehodnotit). Ano, když je tma,
všechno je pro nás těžší. Proto přišel Pán Ježíš, abychom mohli žít ve světle
a nemuseli se už bát. Proto se také s blížícími se Vánocemi rozsvěcuje více
svíček na adventním věnci. Jan Křtitel měl za úkol připravit lidi na to, že
přijde Pán Ježíš a s ním, že přijde radost ze spásy. Tak já vás dnes
vyznamenám a udělám z vás také posly Pána Ježíše. Vaše důležité poselství
je přinést lidem radost. Víte, jak se přináší radost? (dát prostor dětem,
nehodnotit). Například úsměvem, objetím, políbením nebo tím, že někomu
pomůžu. Dnes začneme tím, že uděláme radost lidem v kostele. Otočte se a
zamávejte jim. Moc vás děti chválím. Je to první krok. Doma s rodiči
vymyslete, co byste ještě mohly udělat, aby Ježíš poznal, že se na Něho
těšíte. Příští týden mě můžete udělat radost tím, že mi přinesete v obětním
průvodu pěkný obrázek vaší radosti.
Děkuji, děti. Teď běžte na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišli
společně pomodlit Otčenáš.

