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SLOVNÍ KATECHEZE

Letnice, Seslání Ducha Svatého, cyklus A
„Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a
naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli
ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to
Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie,
Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z
Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.(Sk 2, 1-11)"
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, tento týden se střídalo počasí. Někde svítilo sluníčko a někde pršelo. Takto to
bývá někdy v létě. K letnímu počasí patří i bouřky. Jak poznáme, že přichází bouře?
(dát dětem prostor)
Zatáhne se obloha, na obzoru jsou vidět blesky a ozývá se hřmění a to sílí tím více, čím
je bouře blíž a také se zvedne vítr, který jakoby nesl světlo i hřmění. Bojíte se děti
bouře? (dát dětem prostor)
I já mám někdy strach. A dívám se na obzor a na oblohu a čekám, co přijde. V dnešním
čtení jsme slyšeli, že apoštolové zažili něco podobného. Ozval se hukot z nebe a silný
vítr naplnil celý dům! (dát dětem prostor)
To musela být jízda! I apoštolové se asi trochu báli a možná i hodně, ale to co potom
nastalo, je naplnilo pokojem a klidem a hlavně odvahou, kterou nelze pochopit lidským
rozumem. Jen pevnou, silnou a nepodmíněnou vírou, vírou v seslání Pomocníka
a Přímluvce, kterého Pán Ježíš svým přátelům přislíbil, když odcházel. (dát dětem
prostor)
Jak jsme slyšeli, každému z apoštolů se dostalo daru, který byl určený právě jemu.
A proč to tak bylo, děti?(dát dětem prostor)
Každý člověk je zcela výjimečný a jedinečný. Nikde na světě není stejná Anička
a Evička, ani Ondřej nebo Tomáš. Každý je jedinečným dílem Božím. A proto každý
dostává svůj osobitý dar, který je jen jeho, ale zároveň je pro všechny! (dát dětem
prostor)
Tak, co jsem to teď řekl? Dává to smysl? (dát dětem prostor)
Ale dává! Každý dar je jen a jen pro jeho příjemce, ale naložit s ním musí tak, aby plody
tohoto daru, tedy to, co pomocí tohoto daru dokáže, sloužilo všem! Říkáme, že dary
Ducha svatého přinášejí plody pro všechny! To je naším úkolem od Pána Ježíše, to je
naše povolání ke službě. Tak jak byli povolaní apoštolové.
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.

Letnice, Seslání Ducha Svatého, cyklus A
„„Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a
naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V
Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli
ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to
Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie,
Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z
Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.(Sk 2, 1-11)"
Pomůcky, které doporučujeme:
+lístečky s „dary Ducha svatého“ připravené z předlohy přílohy č. 1. ke katechezi pro mladší děti vložené do košíčku
nebo misky nebo do sáčku

Děti, tento týden se střídalo počasí. Někde svítilo sluníčko a někde pršelo. Takto to
bývá někdy v létě. K letnímu počasí patří i bouřky. Jak poznáme, že přichází bouře?
(dát dětem prostor) Zatáhne se obloha, na obzoru jsou vidět blesky a ozývá se hřmění
a to sílí tím více, čím je bouře blíž a také se zvedne vítr, který jakoby nesl světlo i
hřmění. Bojíte se děti bouře? (dát dětem prostor)
I já mám někdy strach. A dívám se na obzor a na oblohu a čekám, co přijde. V dnešním
čtení jsme slyšeli, že apoštolové zažili něco podobného. Ozval se hukot z nebe a silný
vítr naplnil celý dům! (dát dětem prostor) To musela být jízda! I apoštolové se asi
trochu báli a možná i hodně, ale to co potom nastalo, je naplnilo pokojem a klidem
a hlavně odvahou, kterou nelze pochopit lidským rozumem. Jen pevnou, silnou
a nepodmíněnou vírou, vírou v seslání Pomocníka a Přímluvce, kterého Pán Ježíš svým
přátelům přislíbil, když odcházel. (dát dětem prostor)
Jak jsme slyšeli, každému z apoštolů se dostalo daru, který byl určený právě jemu.
A proč to tak bylo, děti?(dát dětem prostor)
Každý člověk je zcela výjimečný a jedinečný. Nikde na světě není stejná Anička
a Evička, ani Ondřej nebo Tomáš. Každý je jedinečným dílem Božím. A proto každý
dostává svůj osobitý dar, který je jen jeho, ale zároveň je pro všechny! (dát dětem
prostor) Tak, co jsem to teď řekl? Dává to smysl? (dát dětem prostor)
Ale dává! Každý dar je jen a jen pro jeho příjemce, ale naložit s ním musí tak, aby plody
tohoto daru, tedy to, co pomocí tohoto daru dokáže, sloužilo všem! Říkáme, že dary
Ducha svatého přinášejí plody pro všechny! To je naším úkolem od Pána Ježíše, to je
naše povolání ke službě. Tak jak byli povolaní apoštolové.
Ano! Každý dar je jen a jen pro jeho příjemce, ale naložit s ním musí tak, aby plody
tohoto daru, tedy to, co pomocí tohoto daru dokáže, sloužilo všem! Říkáme, že dary
Ducha svatého přinášejí plody pro všechny! To je naším úkolem od Pána Ježíše, to je
naše povolání ke službě. Tak jak byli povolaní apoštolové. Tady mám pro Vás děti dary
Ducha svatého, pro každého z Vás jedinečný dar. Vytáhněte si jej na lístečku a
přemýšlejte, proč jste obdržely právě tento dar a k čemu Vás Pán Ježíš povolává. Vám,
menším, pomohou rodiče nebo starší sourozenci.

