MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
„Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když
ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili
se tomu, co jim pastýři vyprávěli.“
(Lk 2, 16-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Dneska si budeme povídat o tom, kdo se na Ježíška přišel do Betléma
podívat. Kdo z vás má doma postavený betlém? (vyčkat, až děti začnou zvedat
ruce)

V betlémech bývají také pastýři. Co vlastně dělají pastýři? (dát prostor dětem)
Pastýři se starají o stáda oveček. Starají se, aby se žádná ovečka neztratila,
aby ovečky měly vždy dobrou pastvu, atd. Slyšeli jsme, že pastýři pospíchali
do Betléma a nalezli děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, začali
vyprávět, co jim o tom dítěti bylo povězeno.
Kdo ji o tom děťátku řekl? (dát prostor dětem)
Byli to andělé, kteří jim na pastvinách okolo Betléma přišli povědět, že se
mají hned vydat do města Betléma, kde v jesličkách naleznou děťátko. A tak
se pastýři rychle připravili na cestu a vyrazili. A v Betlémě na seně
v jesličkách nalezli malé děťátko. Bylo to přesně tak, jak jim to andělé
oznámili.
Víte děti, koho tam ještě pastýři u Ježíška viděli? (dát prostor dětem)
Byla to jeho maminka Maria, která se možná právě skláněla nad malým
Ježíškem a do ouška mu zpívala ukolébavku. Někde tam byl také Josef, který
se staral o to, aby Ježíškovi a Marii nebyla zima.
Maria, Ježíškova maminka, musela být překvapená z tak nečekané návštěvy
pastýřů u jejího malého synáčka. Ale určitě se na ně mile usmála a svůj malý
poklad jim ukázala.
Až půjdete po mši sv. z kostela, nezapomeňte se jako pastýři podívat na
jesličky a zkontrolovat, jak se daří Ježíškovi, Panně Marii a sv. Josefovi. A
kdo to zvládne, může také Ježíškovi zazpívat nějakou koledu.
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám,
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ 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.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
„Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho
uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu,
co jim pastýři vyprávěli“.
(Lk 2, 16-21))
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Jakou pomůcku navrhujeme:
+ Andělská křídla (příloha č. 2)
+ Obrázek s květinou (příloha č. 5), podle možností živé květiny
+ Obrázek Panny Marie Ochranitelky (příloha č. 6)

Dneska si budeme povídat o tom, kdo se na Ježíška přišel do Betléma
podívat (pokud je to možné, vzít děti k jesličkám)
Kdo z vás má doma postavený betlém? (vyčkat, až děti začnou zvedat ruce)
A co v každém betlému musí vždycky být? (dát prostor dětem, nehodnotit)
V betlémech bývají pastýři. Co vlastně dělají pastýři? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Pastýři se starají o stáda oveček. Starají se, aby se žádná ovečka neztratila,
aby ovečky měly vždy co jíst a pít, atd. Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli
děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, začali vyprávět, co jim o tom
dítěti bylo povězeno.
Kdo jim o tom děťátku řekl? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Byli to andělé, kteří jim na pastvinách okolo Betléma přišli povědět, že se
mají hned vydat do města Betléma, kde v jesličkách naleznou děťátko.
Víte děti, koho tam ještě pastýři u Ježíška viděli? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Byla to Ježíšova maminka, Panna Maria, která se možná právě skláněla nad
malým Ježíškem a do ouška mu zpívala ukolébavku. Někde tam byl také
Josef, který se staral o to, aby Ježíškovi a Marii nebyla zima.
Každý, kdo tam byl a slyšel to, co pastýři vyprávěli, se divil, že právě jim,
obyčejným pastýřům, se zjevili andělé, aby oznámili tu radostnou zprávu.
Maria to všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom.
Teď vám děti předávám krásnou květinku. Můžete ji doma vymalovat a
přinést ji Panně Marii, protože dneska slaví svůj svátek.
(Kněz rozdá dětem obrázky květin nebo živé květiny podle možností)
Moc vás chválím a děkuji vám.
Běžte teď na svá místa a maminku pořádně obejměte a dejte jí kytičku.
Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

