
MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 

 
"A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, 
kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili 
do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli 

své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 1-12) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Děti, co je to puťák? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Při puťáku si celý den vykračujeme s batohem na zádech, chodíme po 
horách a lesních stezkách, spíme pod širákem, vaříme na ohni. Je to 
velké dobrodružství. 
Byli jste někdy na takovém puťáku? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Jak poznáte, že jdete správným směrem? (dát prostor dětem) 
I když máte mapu, tak stejně musíte znát svou polohu, tj. kde jsi; pak 
cíl tvé cesty, kterým směrem leží tento cíl a kterými směry jsou další 
důležitá místa v okolí. Základem jsou orientační body, například z 
pohybu slunce po obloze můžeš snadno určit světové strany nebo polárka 
je vždy na severu.  
I mudrci měli orientační bod. Podle čeho se řídili? (dát prostor dětem) 
Co dělali, když se kometa ztratila z dohledu? (dát prostor dětem) 
Ptali se. Ne vždycky když se ptáme, dostáváme správnou odpověď nebo 
ten, kdo nám odpovídá, nemá dobré úmysly, ať je to kdokoliv? Proč jim 
pomohl král Herodes? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Měl strach, že mu někdo chce vít královskou korunu.  
Proč si myslíte, že se dnešní slavnost jmenuje Zjevení Páně? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Neviditelný Bůh se zjevil člověku v Božím synu narozeného z Panny 
Marie, nikoli v paláci mocného krále, ale v prostých jesličkách.  
Komu se zjevil?  
Nejdřív pastýřům, těm nejchudším a nejprostším lidem; těm, kteří byli 
poblíž a kteří znali Boha. A pak také třem chytrým vědcům, mudrcům, 
kteří přišli z daleka a neznali Hospodina. Proč mají různá barvy pleti? 
Pochází ze třech světových stran a představují všechny lidi, kteří o Bohu 
ještě neslyšeli, ale hledají Ho. Ježíš přišel pro chudé i bohaté, pro 
prosťáčky i chytré lidi, pro lidi z blízka i z jiných kultur; pro ty, kteří 
z Něho mají strach, i pro ty, kteří Ho hledají celým svým srdcem.  
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás 
zavolán, abyste se přišli společně pomodlit Otčenáš. 

 
 



MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI 
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída 

 

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 

 
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu, 

doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu. 
 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ  
 

"A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, 
kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili 
do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli 

své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 1-12) 
 

Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“ 
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet. 

 

Pomůcky, které navrhujeme: 
+ kadidlo v loďce, myrhu (obrázek v příloze č. 7) a zlato (kalich nebo misku) 

 

Jak se dnešní slavnost jmenuje? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Lidově se říká, že jsou Třikrále, ale správně se nazývá Zjevení Páně. 
Proč si myslíte, že se dnešní slavnost jmenuje Zjevení Páně? (dát prostor 
dětem, nehodnotit) 
Neviditelný Bůh se zjevil člověku v Božím synu narozeného z Panny 
Marie, nikoli v paláci mocného krále, ale v prostých jesličkách.  
Komu se zjevil? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Nejdřív pastýřům, těm nejchudším a nejprostším lidem; těm, kteří byli 
poblíž a kteří znali Boha. A pak také třem chytrým vědcům, mudrcům, 
kteří přišli z daleka a neznali Hospodina. Proč mají různá barvy pleti? 
(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Pochází ze třech světových stran a představují všechny lidi, kteří o Bohu 
ještě neslyšeli, ale hledají Ho. Bůh nám zjevuje, že Boží Syn přišel pro 
chudé i bohaté, pro prosťáčky i chytré lidi, pro lidi z blízka i z jiných 
kultur; pro ty, kteří z Něho mají strach (Herodes), i pro ty, kteří Ho 
hledají celým svým srdcem (Mudrci). 
Jaký význam mají myrhu, kadidlo a zlato? (dát prostor dětem) 
Zlato byl nejcennější kov; darovat zlato znamenalo, že daruji Ježíši to 
nejvzácnější, co mám, abych Mu vyjádřil úctu. Zlato (ukázat kalich nebo 
misku) je také silný kov, který značí, že Bůh je stálí a neporušitelný. 
Kadidlo (ukázat vzorek kadidla z loďky) jsme používali při této mši 
svaté. Je to vonná pryskyřice, symbolizující modlitby stoupající k Bohu a 
vyznání víry v Ježíšovo božství.  
Myrha (ukázat obrázek) je bylina, z které se dělá vonná mast, jež má 
konzervační účinky. Říká se, že tuto myrhu nesli ženy k hrobu, aby 
balzamovali Jeho mrtvé tělo, ale On mezitím vstal z mrtvých.  
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás 

zavolán, abyste se přišli společně pomodlit Otčenáš. 


