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SLOVNÍ KATECHEZE 
 
 

12. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

„Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a 
následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, 

zachrání si ho.“ (Lk 9, 23-24) 

 
Milé děti, v dnešním úryvku evangelia se mluví o kříži. Kříž je symbolem 
křesťanství. Symbol to je taková značka, kterou se vyjadřuje mnoho věcí. 
Možná to znáte ze školky nebo ze školy. Ve školce také máte svoji značku, 
abyste rychle našli své místo v šatně, svůj ručník, svůj namalovaný obrázek 
nebo nějakou věc, kterou jste ve školce vyrobili a nyní před prázdninami si 
ji odnesete domů. Určitě ke každé věci paní učitelka nepíše celé vaše 
jméno, ale každý má svou značku a tak si najde rychle své věci, i když třeba 
ještě neumí číst. A ve škole to bývá podobné. Jakmile už se naučíme 
všechna písmenka a začneme si svoje věci podepisovat, začínáme se učit 
různé značky, které nám představují délku, váhu, výšku nebo znaménka 
v matematice.  
A i v kostele máme mnoho symbolů, které nám vysvětlují různé věci. Tak 
například kropenka. Nádoba s vodou ve vstupu kostela je symbolem toho, 
že si uvědomujeme, že nejsme vždycky dokonalí, že děláme chyby a že 
vcházíme do Božího prostoru, kde Bůh je dokonalý. A tak se vodou 
očišťujeme na znamení toho, že jsme si vědomi našich slabostí a krásy a 
velikosti Boha a na znamení našeho křtu.  
Nebo v kostele máme velkou svíčku. Ví někdo z vás, jak jí říkáme? (nechte 
odpovědět děti) Ano jmenuje se paškál. Tato svíce symbolizuje Krista, 
který je světlem v životě každého člověka. Když jsme totiž ve tmě a 
nevidíme kolem sebe, můžeme se snadno zranit, někam spadnout, zkrátka 
ublížit sobě nebo druhým. Když, ale jdeme za světlem, to znamená za 
Kristem, tak vidíme na cestu, vidíme, co máme dělat a neublížíme si.  
Kříž je také symbol. Na kříži Pán Ježíš zemřel. Kříž se tak stal symbolem 
oběti, utrpení, ale také prostředkem, který nakonec přináší 
zmrtvýchvstání. Vždyť kdyby se Ježíš neobětoval za člověka a nezemřel by, 
nemohl by ani vstát z mrtvých. A tak se stal kříž nejen symbolem utrpení, 
ale také symbolem všech, kteří věří v Ježíšovo zmrtvýchvstání. To 
znamená všech křesťanů.  
A křesťanů je ve světě většina. Nám se to možná nezdá, protože ve školce 
nebo ve škole jste třeba sami, kdo věří v Ježíše, ale kdybychom se podívali 
na celý svět, tak křesťanů je opravdu nejvíce. Odhaduje se, že křesťanů jsou 
přibližně dvě miliardy. Takže vidíte, že nejsme sami.  
A všude tam, kde vidíte kříž, si můžete připomenout, že kříž je symbolem 
velké Boží lásky ke každému člověku. 
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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. 

 

12. neděle v mezidobí Cyklus C 
 

„Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a 
následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, 

zachrání si ho.“ (Lk 9, 23-24) 
 
 

Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán -  Katecheze na neděli, tužky 

Milé děti, v dnešním úryvku evangelia se mluví o kříži. Kříž je symbolem 
křesťanství. Symbol to je taková značka, kterou se vyjadřuje mnoho věcí. 
Možná to znáte ze školky nebo ze školy. Ve školce také máte svoji značku, 
abyste rychle našli své místo v šatně, svůj ručník, svůj namalovaný obrázek 
nebo nějakou věc, kterou jste ve školce vyrobili a nyní před prázdninami si 
ji odnesete domů. Určitě ke každé věci paní učitelka nepíše celé vaše 
jméno, ale každý má svou značku a tak si najde rychle své věci, i když třeba 
ještě neumí číst. A ve škole to bývá podobné. Jakmile už se naučíme 
všechna písmenka a začneme si svoje věci podepisovat, začínáme se učit 
různé značky, které nám představují délku, váhu, výšku nebo znaménka 
v matematice.  
A i v kostele máme mnoho symbolů, které nám vysvětlují různé věci. Tak 
například kropenka. Nádoba s vodou ve vstupu kostela je symbolem toho, 
že si uvědomujeme, že nejsme vždycky dokonalí, že děláme chyby a že 
vcházíme do Božího prostoru, kde Bůh je dokonalý. A tak se vodou 
očišťujeme na znamení toho, že jsme si vědomi našich slabostí a krásy a 
velikosti Boha a na znamení našeho křtu.  
Nebo v kostele máme velkou svíčku. Ví někdo z vás, jak jí říkáme? (nechte 
odpovědět děti) Ano jmenuje se paškál. Tato svíce symbolizuje Krista, 
který je světlem v životě každého člověka. Když jsme totiž ve tmě a 
nevidíme kolem sebe, můžeme se snadno zranit, někam spadnout, zkrátka 
ublížit sobě nebo druhým. Když, ale jdeme za světlem, to znamená za 
Kristem, tak vidíme na cestu, vidíme, co máme dělat a neublížíme si.  
Kříž je také symbol. Na kříži Pán Ježíš zemřel. Kříž se tak stal symbolem 
oběti, utrpení, ale také prostředkem, který nakonec přináší 
zmrtvýchvstání. Vždyť kdyby se Ježíš neobětoval za člověka a nezemřel by, 
nemohl by ani vstát z mrtvých. A tak se stal kříž nejen symbolem utrpení, 
ale také symbolem všech, kteří věří v Ježíšovo zmrtvýchvstání. To 
znamená všech křesťanů.  
A křesťanů je ve světě většina. Nám se to možná nezdá, protože ve školce 
nebo ve škole jste třeba sami, kdo věří v Ježíše, ale kdybychom se podívali 
na celý svět, tak křesťanů je opravdu nejvíce. Odhaduje se, že křesťanů jsou 
přibližně dvě miliardy. Takže vidíte, že nejsme sami.  
A všude tam, kde vidíte kříž, si můžete připomenout, že kříž je symbolem 
velké Boží lásky ke každému člověku. 
(rozdejte dětem pracovní list)  


