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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 
  

2. neděle po Narození Páně Cyklus C 
 

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To 

světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to 
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale 
vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo 
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  
(Jan 1,1-5.9-14) 

 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o Slovu, které bylo 
na počátku. Na počátku čeho? (nechte reagovat děti) Na počátku celého 
světa. Před tím než Bůh stvořil viditelný svět, tedy zemi, rostliny, zvířata  
i člověka. Už tehdy bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.  
O kom to evangelista Jan mluví? Mluví o Ježíši. I když jsme teprve před 
týdnem slavili Narození Páně, tak evangelista Jan nám píše, že Ježíš byl 
již na počátku všeho. Jak je to možné? Protože Ježíš je v Boží Trojici. Je 
to Bůh, který přišel na svět. Stal se člověkem, aby prožil lidský život a za 
všechny lidi přinesl tu nejvyšší oběť. Sám sebe na kříži. Bůh má totiž tak 
rád nás lidi, že sám přišel mezi nás, aby nás zachránil a abychom mohli 
s ním přebývat v Božím království. Je pro nás světlem, které už temnota 
(tedy Zlo) nepohltí. Co z toho tedy pro člověka plyne? Jedním slovem by 
se dalo říci, že RADOST. Už se totiž nemusíme ničeho bát, stačí nám, 
abychom se drželi celý život Ježíše, který je tím světlem pro každého 
člověka. Dám vám milí přátelé příklad. Představte si, že jedete autem, 
možná i velkou rychlostí. Je večer a všude kolem vás je tma. Ale auto si 
svítí na cestu, abyste mohli pokračovat v cestě. A najednou auto zhasne  
a vy se řítíte do tmy. Určitě nabouráte, protože nevidíte na cestu. 
Podobně je to i s lidským životem. Často v něm můžeme nabourat, 
protože je jen a jen na nás jakou si vybereme cestu. Cestu dobra nebo zla? 
Abychom se dobře rozhodli, potřebujeme světlo. A tím je Ježíš. On nám 
ukazuje správnou cestu. Máme o tom napsané čtyři evangelia. V nich se 
dozvíme, co máme dělat. Např.: modlit se k Bohu, kterého oslovujeme 
tak, jak nás to Ježíš učil „Abba“, to znamená „tatínku“. A milovanému 
tatínkovi v nebi svěřovat všechny naše starosti i radosti. Nebo odpouštět 
každému, nemít v sobě nenávist, ale milosrdenství. A další a další. Vždy 
tam najdeme radu a odpověď na to co právě prožíváme.  
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU 
 
 

2. neděle po Narození Páně Cyklus C 
 

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno 
povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To 

světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to 
přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale 
vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo 
se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 

námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.  
(Jan 1,1-5.9-14) 

 
Pomůckou mohou být na větším papíru napsaná slova: MODLITBA, 
MILOSRDENSTVÍ, LÁSKA, ODPUŠTĚNÍ, apod. 

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o Slovu, které bylo 
na počátku. Na počátku čeho? (nechte reagovat děti) Na počátku celého 
světa. Před tím než Bůh stvořil viditelný svět, tedy zemi, rostliny, zvířata  
i člověka. Už tehdy bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.  
O kom to evangelista Jan mluví? Mluví o Ježíši. I když jsme teprve před 
týdnem slavili Narození Páně, tak evangelista Jan nám píše, že Ježíš byl 
již na počátku všeho. Jak je to možné? Protože Ježíš je v Boží Trojici. Je 
to Bůh, který přišel na svět. Stal se člověkem, aby prožil lidský život a za 
všechny lidi přinesl tu nejvyšší oběť. Sám sebe na kříži. Bůh má totiž tak 
rád nás lidi, že sám přišel mezi nás, aby nás zachránil a abychom mohli 
s ním přebývat v Božím království. Je pro nás světlem, které už temnota 
(tedy Zlo) nepohltí. Co z toho tedy pro člověka plyne? Jedním slovem by 
se dalo říci, že RADOST. Už se totiž nemusíme ničeho bát, stačí nám, 
abychom se drželi celý život Ježíše, který je tím světlem pro každého 
člověka. Dám vám milí přátelé příklad. Představte si, že jedete autem, 
možná i velkou rychlostí. Je večer a všude kolem vás je tma. Ale auto si 
svítí na cestu, abyste mohli pokračovat v cestě. A najednou auto zhasne  
a vy se řítíte do tmy. Určitě nabouráte, protože nevidíte na cestu. 
Podobně je to i s lidským životem. Často v něm můžeme nabourat, 
protože je jen a jen na nás jakou si vybereme cestu. Cestu dobra nebo zla? 
Abychom se dobře rozhodli, potřebujeme světlo. A tím je Ježíš. On nám 
ukazuje správnou cestu. Máme o tom napsané čtyři evangelia. V nich se 
dozvíme, co máme dělat. (ukažte dětem papír se slovy a děti mohou další 
dopisovat) Např.: modlit se k Bohu, kterého oslovujeme tak, jak nás to 
Ježíš učil „Abba“, to znamená „tatínku“. A milovanému tatínkovi v nebi 
svěřovat všechny naše starosti i radosti. Nebo odpouštět každému, nemít 
v sobě nenávist, ale milosrdenství. A další a další. Vždy tam najdeme 
radu a odpověď na to co právě prožíváme.  


