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SLOVNÍ KATECHEZE 
 

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A 

 
„Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a 
pokoje, bude s vámi. Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše 
Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi! (2 Kor 13, 11-13)“ 

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

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

Děti, minulý týden jsme přivítali Ducha svatého, kterého nám Pán Ježíš dal jako Přímluvce 
a Pomocníka. On nám přinesl mnohé Dary a dal nám úkol, abychom je proměnili v hojné 
plody. Mám dnes pro vás důležitou otázku: Kolik členů tvoří vaši rodinu? (dát dětem 
prostor)  
Záleží na tom, kolik máte sourozenců. Celá rodina se skládá z tatínka, maminky a z jejich 
dětí. Ale teď mi řekněte, jak to, že je vás tolik a přesto jste jedna rodina. Buď je nás více, 
nebo jsme jeden. Nebo můžeme být zároveň 3 nebo 5, ale také jedna rodina? (dát dětem 
prostor, nehodnotit) 
Můžeme. Patříme k sobě. Co je potřeba, abychom byli jednou rodinou? (dát dětem prostor)  
Musíme se mít rádi, mít pro druhého místo ve svém srdci; když jsme pak od sebe daleko, 
jsme přesto blízko sebe a myslíme jeden na druhého. Říkáme si, co by ten druhý tomu říkal, 
jak by se mu to líbilo. Musíme také zůstat ve spojení. Jak zůstáváme ve spojení? (dát dětem 
prostor) 
Ano, máme mobil, tak si můžeme telefonovat. Kromě toho, že zůstáváme ve spojení, mě 
napadá, že si musíme také navzájem naslouchat, abychom například věděli, jak se tomu 
druhému daří. A vy, děti, posloucháte rodiče, protože se od nich učíte žít. Víte, jakou 
slavnost dnes slavíme? (dát dětem prostor) 
Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. Kdo ví, co to znamená Nejsvětější Trojice? (dát 
dětem prostor)  
Slovo nejsvětější nese v sobě slovo svatý a znamená, že ta trojice je dokonale svatá. Slovo 
trojice zahrnuje slovo tři a naznačuje, že se jedná o tři Božské osoby. Jaké tři Božské osoby 
známe? (dát dětem prostor)  
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch sv. Myslíte, že věříme ve tři bohy? (dát dětem prostor) 
Ne, věříme v jednoho Boha. Říkáme mu Trojjediný. Jeden ve třech osobách. Je to možné, 
že by byl jeden a zároveň tři? (dát dětem prostor) 
Vzpomeňme si na příklad vaší rodiny: je vás více, a přesto jste jedna rodina. A co je potřeba, 
aby tři božské osoby zůstaly jedním Bohem? (dát dětem prostor) 
Vzpomeňme si zase na příklad rodiny: musí se mít rádi a naslouchat si a poslouchat. Bůh 
Otec je tatínek. Myslíte, že Boží Syn Ho poslouchá nebo že jej musí poslouchat? (dát dětem 
prostor) 
Já myslím, že Boží Syn poslouchá svého Otce, protože jej velice miluje a ví, že vše, co je od 
Otce, je dobré a spravedlivé. Pán Ježíš říká, že kdo vidí a slyší Jeho, vidí a slyší Boha Otce. 
A myslíte, že Duch svatý musí poslouchat? (dát dětem prostor) 
Určitě poslouchá a to z velké lásky. Když Ježíš řekl, přijměte Ducha svatého, tak Duch 
poslechl, jinak by nebyl mezi námi. Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa.   
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 

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

 

Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus A 

 
„Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a 
pokoje, bude s vámi. Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše 
Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi! (2 Kor 13, 11-13)“ 

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

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

Pomůcky, které doporučujeme: 
+obrázek Nejsvětější Trojice viz příloha č. 1. ke katechezi pro mladší děti 
 

Mám dnes pro vás otázku: Kolik členů tvoří vaše rodinu? (dát dětem prostor)  
Záleží na tom, kolik máte sourozenců. Celá rodina se skládá z tatínka, maminky a z jejich 
dětí. Ale teď mi řekněte, jak to, že je vás tolik, a přesto jste jedna rodina. Můžeme být 
zároveň 3 nebo 5, ale také jedna rodina? (dát dětem prostor)  
Ano. Patříme k sobě. Co je k tomu potřeba?(dát dětem prostor)  
Musíme se mít rádi, mít pro druhého místo ve svém srdci; když jsme pak od sebe daleko, 
jsme přesto blízko sebe a myslíme jeden na druhého. Říkáme si, co by ten druhý tomu říkal, 
jak by se mu to líbilo. Musíme také zůstat ve spojení. Jak zůstáváme ve spojení? (dát dětem 
prostor) 
Ano, máme mobil, tak si můžeme telefonovat. Kromě toho, že zůstáváme ve spojení, mě 
napadá, že si musíme také navzájem naslouchat, abychom například věděli, jak se tomu 
druhému daří. A vy, děti, posloucháte rodiče, protože se od nich učíte žít.  Víte, jakou 
slavnost dnes slavíme? (dát dětem prostor)  
Slavnost Nejsvětější Trojice. Kdo ví, co to znamená? (dát dětem prostor) Tady mám pro Vás 
děti obrázek, na kterém je svatá Trojice vyobrazena. Prohlédneme si jej, abychom správně 
odpověděli na otázku. Kněz rozdá dětem obrázky z přílohy č. 1. Slovo nejsvětější nese v sobě 
slovo svatý a znamená, že ta trojice je dokonale svatá. Slovo trojice zahrnuje slovo tři a 
naznačuje, že se jedná o tři božské osoby. Jaké tři božské osoby známe? (dát dětem prostor)  
Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch sv. Myslíte, že věříme ve tři bohy? (dát dětem prostor)  
Ne, věříme v jednoho Boha. Říkáme mu Trojjediný. Jeden ve třech osobách. Je to možné, 
že by byl jeden a zároveň tři? (dát dětem prostor)  
Vzpomeňme si na příklad vaší rodiny: je vás více, a přesto jste jedna rodina. A co je potřeba, 
aby tři božské osoby zůstaly jedním Bohem? (dát dětem prostor) 
Vzpomeňme si zase na příklad rodiny: musí se mít rádi a naslouchat si a poslouchat. Bůh 
Otec je tatínek. Myslíte, že Boží Syn Ho poslouchá? (dát dětem prostor)  
Určitě poslouchá a to z velké lásky, Ježíš chce poslouchat Boha Otce, protože jej velice miluje 
a ví, že vše, co je od Otce, je dobré a spravedlivé. Pán Ježíš říká, že kdo vidí a slyší Jeho, vidí 
a slyší Boha Otce. A myslíte, že Duch svatý poslouchá? (dát dětem prostor) 
Určitě poslouchá a to také z velké lásky. Když Ježíš řekl, přijměte Ducha svatého, tak Duch 
poslechl, jinak by nebyl mezi námi. Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa.  


