
Katecheze Dobrého pastýře pro děti od 3 do 6 let ve Starém Městě 

V měsíci září t.r. se ve Starém Městě otevřelo nové atrium pro děti. Cílem je nabídnout katecheze i 

malým dětem, které ještě nemají možnost účastnit se náboženské výchovy. Jedná se o Katecheze 

Dobrého pastýře, které jsou určeny především dětem ve věku 3 - 6 let. Přihlásilo se 19 dětí, většina ze 

Starého Města, ale i z okolních vesnic. Děti jsou rozděleny do 2 skupin a celým programem, za 

přítomnosti rodičů, je provází dvě katechetky. 

Katecheze Dobrého pastýře buduje osobní vztah s Bohem a jediným učitelem je zde Ježíš Kristus. 

Jedná se o celosvětově rozšířený katechetický program pro biblicko-liturgickou výchovu.  Metodika 

vychází z pedagogiky Marie Montessori. Vznikla v roce 1954 v Itálii a autorkami programu jsou Sofie 

Cavalletti a Gianna Gobbi. V současnosti je tato metoda rozvinutá ve 32 zemích světa. Byla uznávaná 

papežem Janem Pavlem II. a stejně tak ji podporuje i současný papež František. 

Středem celé katecheze je Ježíš, který je zde představen jako Dobrý pastýř. Ten, který se stará ve dne 

v noci o své ovečky, nezapomíná na ně, každou volá svým jménem a pokud se některá z nich ztratí, 

jde a najde ji.  

Katecheze ve Starém Městě se konají 1x týdně (vždy v pátek v 15:00 hod. a v 16:30 hod.). Většina 

času je vyhrazena pro osobní práci dítěte. Témata jsou převzata z Bible a liturgie.  Účelem osobní 

práce dětí s materiálem je jejich rozmýšlení nad tématem, které bylo prezentováno a jeho postupné 

vstřebávání. 

Děti od 3 do 6 let mají senzitivní období na duchovní otázky, nejsou zatíženy požadavky a nároky 

okolního světa. Jedná se o období, kdy děti mají nejblíže k Bohu. Buďme k těmto dětem vnímaví, 

pozorujme je, zkusme se od nich učit a staňme se i my „alespoň na chvíli“ malými dětmi. 

„Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do nebeského království“ (Matouš 18,3). 

Renata Macháčková Dostálková 

 

 

 

 


