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Slavnost Nejsvětější Trojice 
 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale 
až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude 

mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. 
Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 16, 12-15) 

 
Pomůcky, které doporučujeme: nůžky, pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli, pastelky 
 

Milé děti, minulou neděli jsme měli Slavnost Seslání Ducha Svatého a dnes 
další velká slavnost. Hned všechny tři Božské osoby. Jaké? (nechte 
odpovědět děti) Bůh Otec, Ježíš – Syn Boží a Duch sv. To jsme tedy dnes 
v dobré společnosti. Ale známe tuto Nejsvětější Trojici, nebo je to pro nás 
jen zpráva v Písmu Svatém? Nebo je pro nás Nejsvětější Trojice pouze 
vzdálenou historií, která s dnešní technologicky vyspělou společností 
nemá nic společného? Hned se podíváme, zda se jednotlivé osoby 
Nejsvětější Trojice nějak projevují a jak to můžeme vnímat my. 
Tak nejprve Bůh Otec. Jeho dílo můžeme vidět hned, když ráno otevřeme 
oči. Totiž. Co přichází po noci, kdy je všude kolem nás tma? (nechte 
odpovědět děti) Ano, přichází denní světlo. To se nedá vyrobit ani 
„stáhnout“ z obrazovky počítače. Denní světlo zkrátka je a jeho tvůrcem je 
Nebeský Otec. Pak jdeme asi do koupelny, abychom si vyčistili zuby a 
umyli si obličej. Kde se ale vzala voda? Kdo ji vyrobil? (nechte odpovědět 
děti) Ano, zase se setkáváme s Nebeským Otcem. Po koupelně 
pravděpodobně snídáte. Kdo upekl chleba a rohlíky? (nechte odpovědět 
děti) Správně, ty se upekly v pekárně, ale z čeho? (nechte odpovědět děti) 
Mouka, kterou získali pekaři, musel někdo namlít z obilí. A kde se vzalo 
obilí? (nechte odpovědět děti) A takto bychom mohli pokračovat celý den. 
Boha Otce tedy vnímáme ve všem stvoření. A co Syn Boží? Jak vnímáme 
Ježíše? Písmo Svaté je Boží Slovo. Vždyť, jak začalo dnešní evangelium? 
(nechte odpovědět děti) Začalo: „Ježíš řekl…“ Druhá Božská osoba - Ježíš 
k nám mluví a my ho posloucháme a také přijímáme v Nejsvětější svátosti. 
Vstupuje do našeho srdce. A jak je to s třetí Božskou osobou Nejsvětější 
Trojice? Kdo to je? (nechte odpovědět děti) Správně. Je to Duch sv. Ten 
všechno oživuje. Bez něho bychom nemohli nic. To On – Duch sv. nám 
pomáhá poznávat Boha jako velikou Lásku, ke které směřujeme. A nad to 
nám dává své dary. Moudrost, rozum, radu, sílu k ovládání sami sebe, 
umění, kterým můžeme přinášet radost druhým, zbožnost i vědění, že Bůh 
nás převyšuje vším, tedy bázeň Boží, abychom si nemysleli, že člověk je 
něco víc než Bůh. Vždyť, jak jsme si řekli na začátku, bez Boha a jeho 
neustálém působení ve prospěch všeho, co stvořil, bychom se ani ráno 
neumyli, ani nenasnídali a vlastně by ani žádné nové ráno nebylo. 
Není to tedy dnes opravdu velký svátek?  
 


