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

 

SLOVNÍ KATECHEZE 

 

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 
 

„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám 
dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán." 

 (Lk 2, 1-14) 
 

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

 
 

V Evangeliu anděl uklidňuje pastýře, aby neměli strach. Bojíte se někdy? 
A pokud ano, z čeho máte nejčastěji strach? (dát prostor dětem, 
nehodnotit) 
Představte si, že jedete autem mimo město a najednou vám přestanou 
fungovat světla. To je dost strašidelné, hlavně, když je pod mrakem a ani 
není vidět světlo měsíce. 
Tma, ta v nás vzbuzuje velký strach, protože nevidíme a tak nevíme, co 
nás čeká. Můžeme nabourat nebo sjet ze silnice do příkopu. 
Dnes jsme slyšeli: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, 
obyvatelům temné země vzchází světlo“ Kdo jsou ti obyvatelé temné 
země? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
To jsme my, kteří bydlíme na této planetě, na Zemi, a často nevíme, co 
bude, jak dopadne test ve škole, jestli vyhraji turnaj, jestli mě rodiče pustí 
za kamarádkou. Někdy nevíme, jak se máme chovat, co máme v určité 
chvíli dělat. 
Když my jsme tedy ty obyvatelé temné země, kdo je tím vzcházejícím 
světlem? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Správně, je to Ježíš, o které také mluví anděl, když pastýřům uprostřed 
noci říká: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen 
lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel…“ 

Spasitel? Co to znamená?(dát prostor dětem, nehodnotit) 
Stejný význam má slovo zachránce. On nás přišel zachránit. 
Moc vám děkuji. Běžte teď na svá místa a zvěstujte i vy tu radostnou 
novinu! Zvěstujte ji odvážně nejen svým nejbližším, ale celému světu! Ať 
se všichni lidé dovědí, že se už nikdy nemusí bát! Znovu vás zavolám, 
abyste se přišly 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. 

 

NAROZENÍ PÁNĚ 
 
„Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově 

se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán."  (Lk 2, 1-14) 
 

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

 

Jako pomůcku navrhujeme: 
+ Betlémskou hvězdu vystřiženou z papíru (viz příloha č. 1.) připevněnou na špejli 
+ Velká svíce umístěná uprostřed společenství dětí před obětním stolem. 
+ Malé lucerničky – skleněné, kovové, jsou-li ve farnosti k dispozici, lze použít obyčejné sklenice od 
zavařeniny a čajové svíčky. 

 

V Evangeliu anděl uklidňuje pastýře, aby neměli strach. Bojíte se někdy? 
Pokud ano, z čeho máte strach? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Představte si, že jedete autem mimo město a najednou vám přestanou 
fungovat světla. To je dost strašidelné, hlavně, když je pod mrakem a ani 
není vidět světlo měsíce.  
Tma, ta v nás vzbuzuje velký strach, protože nevidíme a tak nevíme, co 
nás čeká. Můžeme nabourat nebo sjet ze silnice do příkopu.  
Dnes jsme slyšeli: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, 
obyvatelům temné země vzchází světlo“ Kdo jsou ti obyvatelé temné 
země? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
To jsme my, kteří bydlíme na této planetě, na Zemi, a často nevíme, co 
bude, jak dopadne test ve škole, jestli vyhraji turnaj, jestli mě rodiče pustí 
za kamarádkou. Někdy nevíme, jak se máme chovat, co máme dělat.  
Když my jsme tedy ty obyvatelé temné země, kdo je tím vzcházejícím 
světlem? (dát prostor dětem, nehodnotit) 
Kněz rozsvítí svíčku na svícnu 
Správně, je to Ježíš, o kterém také mluví anděl, když pastýřům uprostřed 
noci říká: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen 
lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel…“ 

Spasitel? Co to znamená? (dát prostor dětem, nehodnotit)  
Stejný význam má slovo zachránce. On nás přišel zachránit.  
Moc Vám děkuji. Běžte teď na svá místa a buďte světlem pro své okolí 
(kněz rozdá zapálené lucerničky, jsou-li ve farnosti k dispozici).  
Zvěstujte i vy tu radostnou novinu! Zvěstujte ji odvážně nejen svým 
nejbližším, ale celému světu! Ať se všichni lidé dovědí, že se už nikdy 
nemusí bát! Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit 
Otčenáš.  
 

 


