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SLOVNÍ KATECHEZE  

 

1. neděle postní cyklus B 
 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. (Mk 1,12-13) 

 
 

Milé děti, ve středu byla Popeleční středa, a jak dobře víte, tím nám začala 
postní doba. Kdo z vás ví, jak je dlouhá postní doba? Postní doba trvá 40 
dní. V dnešním evangeliu jsme slyšeli také něco o 40 dnech. Vzpomene si 
někdo, o jakých 40 dnech se tam mluvilo? (nechat reagovat děti) 40 dní byl 
Ježíš na poušti. Odešel tam po svém křtu v Jordánu, protože chtěl žít život 
člověka a to se vším všudy. Vysvětlíme si to. Vy jste také byli pokřtěni. Bylo 
to pravděpodobně v době, kdy jste byli ještě miminka a tak si asi na svůj 
křest nepamatujete. Rodiče vás přinesli do kostela v náruči a také tam byl 
váš kmotr nebo kmotra, kteří se zaručili, že vás budou vychovávat  
v křesťanské víře. Křest je takové znovuzrození. Křtem se stáváme Božími 
dětmi. Ale to neznamená, že bychom nemuseli přemáhat pokušení, zlost, 
špatné nálady, vlastní sobectví atd. Že bychom se nemuseli namáhat  
a všechno bychom měli „zadarmo“. Stejně tak, jako se Bůh staral o celý 
národ Izraele a vyvedl je z otroctví z Egypta, musel tento národ jít do nové 
země 40 let, kde pak žili jako svobodní. Celý národ se musel po tu dobu 
putování potýkat s mnoha těžkostmi. Tak i každý člověk musí bojovat ze 
zlem.  
A protože Pán Ježíš žil náš život, i on musel bojovat ze zlem. Tím zlem je 
satan, který ho na poušti pokoušel a snažil se mu namluvit spoustu lží. Tou 
největší lží satana bylo, že když se mu Ježíš bude klanět, nemusí se za 
člověka obětovat na kříži. Ale vy víte, co Ježíš udělal. (nechat reagovat děti) 
Ano, Ježíš se nenechal satanem svést, ale rozhodně ho odmítl. A tak to 
dělejte i vy, milé děti. Když vás začne něco pokoušet, (nějaké zlobení), 
vzpomeňte si na Ježíše a na jeho odvahu, se kterou se satanovi postavil. 
Rázně pokušení od sebe odvraťte. Kdybyste hned nevěděli jak, můžete se 
pomodlit tuto jednoduchou modlitbu: „ Ježíši mám tě moc rád/a. Chci být 
hodným Božím dítětem“. Uvidíte, že to pomůže a že z toho budete mít 
velkou radost. A také z toho bude mít radost váš anděl strážný, který vám  
v tom bude určitě pomáhat. Vždyť jsme slyšeli, že i Ježíši andělé pomáhali. 
Můžete svého anděla strážného požádat o pomoc. Modlitbu k andělům 
strážným najdete v kancionálu pod číslem 010.
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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. 

 

1. neděle postní cyklus B 
 

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi 
divokými zvířaty a andělé mu sloužili. (Mk 1,12-13) 

 

Pomůcka: pracovní list z Kanan – Katecheze na neděli 

 

Milé děti, ve středu byla Popeleční středa, a jak dobře víte, tím nám začala 
postní doba. Kdo z vás ví, jak je dlouhá postní doba? Postní doba trvá 40 
dní. V dnešním evangeliu jsme slyšeli také něco o 40 dnech. Vzpomene si 
někdo, o jakých 40 dnech se tam mluvilo? (nechat reagovat děti) 40 dní byl 
Ježíš na poušti. Odešel tam po svém křtu v Jordánu, protože chtěl žít život 
člověka a to se vším všudy. Vysvětlíme si to. Vy jste také byli pokřtěni. Bylo 
to pravděpodobně v době, kdy jste byli ještě miminka a tak si asi na svůj 
křest nepamatujete. Rodiče vás přinesli do kostela v náruči a také tam byl 
váš kmotr nebo kmotra, kteří se zaručili, že vás budou vychovávat v 
křesťanské víře. Křest je takové znovuzrození. Křtem se stáváme Božími 
dětmi. Ale to neznamená, že bychom nemuseli přemáhat pokušení, zlost, 
špatné nálady, vlastní sobectví atd. Že bychom se nemuseli namáhat a 
všechno bychom měli „zadarmo“. Stejně tak, jako se Bůh staral o celý národ 
Izraele a vyvedl je z otroctví z Egypta, musel tento národ jít do nové země 40 
let, kde pak žili jako svobodní. Celý národ se musel po tu dobu putování 
potýkat s mnoha těžkostmi. Tak i každý člověk musí bojovat ze zlem. A 
protože Pán Ježíš žil náš život, i on musel bojovat ze zlem. Tím zlem je 
satan, který ho na poušti pokoušel a snažil se mu namluvit spoustu lží. Tou 
největší lží satana bylo, že když se mu Ježíš bude klanět, nemusí se za 
člověka obětovat na kříži. Ale vy víte, co Ježíš udělal. (nechat reagovat děti) 
Ano, Ježíš se nenechal satanem svést, ale rozhodně ho odmítl. A tak to 
dělejte i vy, milé děti. Když vás začne něco pokoušet, (nějaké zlobení), 
vzpomeňte si na Ježíše a na jeho odvahu, se kterou se satanovi postavil. 
Rázně pokušení od sebe odvraťte. Kdybyste hned nevěděli jak, můžete se 
pomodlit tuto jednoduchou modlitbu: „ Ježíši mám tě moc rád/a. Chci být 
hodným Božím dítětem“. Uvidíte, že to pomůže a že z toho budete mít 
velkou radost. A také z toho bude mít radost váš anděl strážný, který vám v 
tom bude určitě pomáhat. Vždyť jsme slyšeli, že i Ježíši andělé pomáhali. 
Tak se do toho s odvahou pusťme. Můžete si to vyzkoušet i na tomto 
pracovním listu (rozdat dětem pracovní list). 


