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

SLOVNÍ KATECHEZE

4. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
Josefovi se zjevil ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“ (Mt
1,18-24)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, jak to vlastně bylo s narozením Pána Ježíše? (dát prostor dětem,
nehodnotit, pomoci jim sestavit příběh Vánoc – nezapomenout na
početí)
Dnes jsme slyšeli, že k Josefovi přišel anděl a řekl, aby se nebál.
Taky se někdy bojíte? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Co děláte, když se bojíte? (dát prostor dětem, nehodnotit)
I Josef se bál, ale pak k němu Bůh poslal anděla a bylo po strachu. Dám
vám jednu radu: až zase budete mít strach, zavřete oči, udělejte kříž a
pomodlete se „Andělíčku můj strážníčku, opatruj mi mou dušičku,
opatruj ji ve dne v noci, od škody a od zlé moci. Andělíčku, strážce můj,
tělo, duši, opatruj“.
Zkusíme to hned tady: zavřete oči, uděláme kříž a pomodleme se….
Moc vás děti chválím. Zvládli jste to moc dobře. Když se budete modlit,
Ježíš pozná, že se na Něho těšíte. Stačí říci: Přijď, Pane Ježíši. Na
adventním věnci hoří všechny čtyři svíčky, Pán Ježíš je blízko.
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

4. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
Josefovi se zjevil ve snu anděl Páně a řekl: "Josefe, synu Davidův,
neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“ (Mt
1,18-24)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

1. Jako pomůcku potřebujeme obrázky, které jsou součástí této publikace. Nakopírované
obrázky rozdejte dětem.
2. Děti mají popsat situace na obrázku. Obrázky ukazují různé způsoby, jak Bůh promlouvá
k lidem.
3. Dnes děti ponesou v obětním průvodu obrázek pro pana faráře.

Milé děti, znáte to, když vás maminka nebo tatínek o něco poprosí? (dát
prostor dětem, nehodnotit). Například o to, abyste si uklidily v pokojíčku,
abyste přestaly hrát na počítači, abyste vypnuly pohádku a šly spát,
abyste si vyčistily zuby.
Chce se vám pokaždé poslechnout? (dát prostor dětem, nehodnotit)
K Josefovi promluvil Bůh skrze anděla a Josef anděla Páně poslechl a
udělal to, co po něm Bůh chtěl. Neptal se proč? Proč já? A musím teď
hned?
Na obrázcích jsou situace, kdy Bůh promlouvá k nám, k lidem.
Co vidíte? (rodinu, jak si společně čte z Bible; jak babička prosí o pomoc s
těžkou taškou; jak pan farář káže v kostele)
I k nám Bůh promlouvá. O Vánocích se narodí Ježíšek. Lidé jsou o
Vánocích radostní, navštěvují se a pomáhají si. Uvidíte, kolik lidí přijde o
Vánocích do kostela. K nim všem promlouvá Bůh skrze Ježíška.

