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SLOVNÍ KATECHEZE 

 

33. neděle v mezidobí cyklus B 
 

Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat 
z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí 
a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po 

konec nebe. (Mk 13,24-27) 
 

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

 
Milé děti, jsme skoro na konci liturgického roku. To znamená, že brzy 
bude advent, který je přípravou na svátky Narození Páně. Jak se jim říká? 
(nechte odpovědět děti) Ano, říká se jim Vánoce. Obrázky Vánoc jsou 
často plné hvězd na nebi a mezi nimi září jedna velká hvězda. To je 
hvězda, která oznamovala narození nového krále. A my jsme v dnešním 
textu slyšeli také o hvězdách, které budou padat na zem a dokonce, že 
hvězdný svět se zachvěje. Ta velká hvězda před více jak 2 tisíci lety 
oznamovala, že na zem přichází velký a mocný král. Určitě si vzpomínáte, 
jak se ho bál král Herodes, jak se bál o svůj trůn a jeho strach ho dokonce 
vedl k tak hroznému činu, že nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě 
do dvou let věku. A víme, že ten nový a mocný král byl malý chlapec, 
miminko, které jeho matka Marie položila do jesliček. Přesto, že byl 
malým dítětem, opravdu se jednalo o nejmocnějšího krále, jehož 
království není z tohoto světa.  
A v dnešním evangeliu nám evangelista Marek připomíná Ježíšova slova, 
že On – Ježíš přijde znovu na tento svět. Už to nebude jako před 2 tisíci 
lety. Už nebude malým bezbranným dítětem, o které se Maria a Josef 
starali. Ježíš přijde ve velké slávě a jeho příchod budou provázet velká 
znamení na obloze. Slunce se zatmí a měsíc nebude svítit. Co myslíte děti, 
měli bychom se bát? (nechte odpovědět děti) Kdybychom nevěřili, že tato 
znamení jsou znamením příchodu Ježíše, kterého máme rádi a víme, že 
on miluje nás (vždyť za nás dal život na kříži), tak bychom se asi opravdu 
báli. Ale my přece víme, kdo přijde. Přijde ten, kdo nás učí lásce, protože 
je sám láskou. V jeho blízkosti budeme šťastní. Takže není třeba se bát, je 
třeba se těšit a na jeho příchod se připravit. Jak? Třeba tak, že také 
budeme láskou pro druhé. 
A připravit se můžeme už i na oslavu jeho narození. Tou přípravou je 
adventní čas, který se rychle blíží. Už nyní myslete na to, jaké předsevzetí 
si v Adventu dáte.  
 



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

 
33. neděle v mezidobí cyklus B 

 
Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat 

z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí 
a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po 

konec nebe. (Mk 13,24-27) 
 
Pomůcka: pracovní list z Kanán- Katecheze na neděli, pastelky 

 
Milé děti, jsme skoro na konci liturgického roku. To znamená, že brzy 
bude advent, který je přípravou na svátky Narození Páně. Jak se jim říká? 
(nechte odpovědět děti) Ano, říká se jim Vánoce. Obrázky Vánoc jsou 
často plné hvězd na nebi a mezi nimi září jedna velká hvězda. To je 
hvězda, která oznamovala narození nového krále. A my jsme v dnešním 
textu slyšeli také o hvězdách, které budou padat na zem a dokonce, že 
hvězdný svět se zachvěje. Ta velká hvězda před více jak 2 tisíci lety 
oznamovala, že na zem přichází velký a mocný král. Určitě si vzpomínáte, 
jak se ho bál král Herodes, jak se bál o svůj trůn a jeho strach ho dokonce 
vedl k tak hroznému činu, že nechal povraždit všechny chlapce v Betlémě 
do dvou let věku. A víme, že ten nový a mocný král byl malý chlapec, 
miminko, které jeho matka Marie položila do jesliček. Přesto, že byl 
malým dítětem, opravdu se jednalo o nejmocnějšího krále, jehož 
království není z tohoto světa.  
A v dnešním evangeliu nám evangelista Marek připomíná Ježíšova slova, 
že On – Ježíš přijde znovu na tento svět. Už to nebude jako před 2 tisíci 
lety. Už nebude malým bezbranným dítětem, o které se Maria a Josef 
starali. Ježíš přijde ve velké slávě a jeho příchod budou provázet velká 
znamení na obloze. Slunce se zatmí a měsíc nebude svítit. Co myslíte děti, 
měli bychom se bát? (nechte odpovědět děti) Kdybychom nevěřili, že tato 
znamení jsou znamením příchodu Ježíše, kterého máme rádi a víme, že 
on miluje nás (vždyť za nás dal život na kříži), tak bychom se asi opravdu 
báli. Ale my přece víme, kdo přijde. Přijde ten, kdo nás učí lásce, protože 
je sám láskou. V jeho blízkosti budeme šťastní. Takže není třeba se bát, je 
třeba se těšit a na jeho příchod se připravit. Jak? Třeba tak, že také 
budeme láskou pro druhé. 
A připravit se můžeme už i na oslavu jeho narození. Tou přípravou je 
adventní čas, který se rychle blíží. Už nyní myslete na to, jaké předsevzetí 
si v Adventu dáte.  


