
Úvod 

 

K dosažení co největší pozornosti dětí a jejich duchovního užitku ze slavení kající 

bohoslužby je zapotřebí zaměřit se na zejména následující prvky: 

 

a) výběr textu – Písmo svaté obsahuje celou řadu textů s tématikou odpuštění, ale 

ne každý je vhodný pro děti. I Ježíš často ve snaze přivést učedníky k úvaze nad jednáním 

některých postav používá podobenství. Mají posluchače zastavit, aby se zamyslel nad 

poselstvím, které jim tímto podobenstvím sděluje. Výběr některého podobenství s myšlenkou 

odpuštění a smíření není až tak náročný, ale výklad nebývá snadný a jednoznačný. Některá 

podobenství obsahují velké množství alegorických prvků, a abychom poselství neoslabili a 

nerozmělnili detaily, je třeba se soustředit na rozhodující bod výpovědi, třeba jen na jednu 

větu či myšlenku. Podobenství je výborné v tom, že nutí děti se rozhodnout, jaké stanovisko 

k Ježíši Kristu zaujmou: zda mu uvěří a přijmou jej, nebo poselství obsažené v podobenství 

odmítnou.
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b) promluva k biblickému textu – jestliže biblický text nám posílá poselství, tak 

úkolem promluvy je toto poselství dětem zprostředkovat. Samozřejmě jazykem dětem 

srozumitelným, přiměřeným k jejich věku a chápání. Je lepší, když lektor nebo kněz 

promluvu nečte, ale zná ji nazpaměť a udržuje s dětmi zrakový kontakt. Zároveň by neměl být 

ani fyzicky vzdálen, což znamená nemluvit od ambónu, ale sestoupit s presbytáře blíž 

k dětem. Výhodou jsou přenosné mikrofony, které většinou už farnosti mají pořízené. Své 

mluvené slovo může symbolicky zdůraznit pohybem, výtvarně, scénkou či zpěvy nebo může 

vytahovat předměty související s příběhem například: slepecká hůl, ovečka, obilný klas, 

provaz, peníz atd. 

 

c) symbolické ztvárnění textu – pokud dítě příběh nejen slyší, ale může jej vnímat 

i zrakem, máme větší šanci, že zasáhne více jeho mysl i srdce. Zkušenost prostřednictvím 

symbolů má velkou váhu, protože niterně zasahuje člověka a zapojuje do poznávání všechny 

jeho smysly a kapacity. Probouzí svět představivosti a má hluboký emoční dopad. Může se 

ale stát, že tentýž symbol bude představovat pro různé žáky jinou skutečnost, protože i 

symboly podléhají vývoji. Příběh lze alespoň částečně vyjádřit výtvarně, to je, že 
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k mluvenému slovu ukazujeme obrázky z příběhu. Velmi působivé, ale na přípravu náročnější 

je vytváření částečných kulis příběhu a děti postupně během kající bohoslužby tyto kulisy 

samy dotváří (například pastýř-ovčinec-trní, syn-otec-domov…). Pokud nemáme možnost 

vytvářet náročné obrazy, tak stačí pomocí šátků jen naznačit příběh nebo použít flanelograf. 

 

d) pohyb -  aktivní zapojení dětí může být při vytváření obrazu příběhu nebo 

mohou přinášet symboly pro očištění při vyjádření lítosti – svíčky, kameny, suché větve, 

bodláky, ovečky, vodu, oheň. Další možností je zapojení dětí do čtení přímluv. 

 

e) předmět na památku – „Bhaltis“ je švýcarský výraz pro nezaměnitelnou 

upomínku na určitý prožitek.
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 Upomínka, kterou si děti na závěr vezmou s sebou domů, 

umožňuje další působení celého zážitku. Vždy samozřejmě s ohledem na věk a vývojový 

stupeň dětí. 

 

Na kající pobožnost a vykonanou svátost smíření může navazovat společné nebo 

alespoň rodinné agapé slavící radost z odpuštění. Už při přípravě na toto společné slavení je 

dobré rodiče a děti vyzvat, aby i svým oděvem udělaly z události přijetí svátosti smíření 

slavnost. Na památku může kněz, který tuto svátost uděloval, dát dětem obrázek, 

připomínající biblický text čtený při kající bohoslužbě s datem přijetí první svátosti smíření, 

popřípadě se jménem kněze, který tuto svátost udělil. 
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