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NÁVRH PŘEDSTAVENÍ A POVĚŘENÍ SLUŽBOU KATECHETY VE FARNOSTI NA ZAČÁTKU 
ŠKOLNÍHO ROKU A PODĚKOVÁNÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU: 

Z Obřadů žehnání (S. 151, ČBK, Praha 2013): 

ŽEHNÁNÍ KATECHETŮ PŘI JEJICH USTANOVENÍ  

Obřad žehnání těch, kdo dostávají pověření konat v místním církevním společenství katechezi, je vhodné 
vykonat buď při vhodné bohoslužbě slova, nebo při slavení eucharistie.  

Obřad může konat kněz nebo jáhen. Uspořádání a hlavní části obřadu je třeba zachovat a přizpůsobit místním 
okolnostem. 

Obřad žehnání při bohoslužbě slova: s. 151–155, čl. 312–321. 

Obřad žehnání ve mši: s. 156–157, čl. 322–326  

 

MOŽNOSTI PŘI BOHOSLUŽBĚ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Následující příklady jsou k výběru podle okolností a situace ve farnosti. Katecheta může pracovat s dětmi, 
mládeži, biřmovanci, snoubenci, s rodiči dětí, pro které žádají křest, s katechumeny atd. Podle toho je potřeba 
modlitbu upravit. 

Uvedení katechety: 

Může se jednat o uvedení nového katechety nebo již pravidelně působícího katechety na začátku školního roku. 
Ve mši sv. po promluvě kněz pozve jmenovitě katechetu do presbytáře, představí jej jménem a upřesní, která 
skupina mu v letošním školním roce bude svěřena.  

Modlitba za katechetu: 

Kéž Ježíš Kristus, který říká: „Já jsem s vámi po všechny dny“, vám daruje vše, co ke katechetické službě 
potřebujete: 
Kéž vám daruje oči, které rozeznají, co se dotýká srdce dětí*.  

Kéž uschopní vaše ruce konat to, co je pro děti* dobré. 

Kéž vás provází na všech cestách, po kterých spolu s dětmi* půjdete. 
Jeho Duch ať působí ve vás a skrze vás, aby mezi lidmi rostla víra, naděje a láska, které přinášejí trvalé 
plody. 

Jeho pokoj ať vám přináší trpělivost se sebou i se všemi, kteří vám budou svěřeni. 
A on sám, Ježíš Kristus, ať je zdrojem radosti při vašem díle a vždy ať vás chrání. 

Amen. 
 

* upravte podle cílové skupiny 

Nebo: 

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. 

Ať ti daruje schopnost mít druhé rád (a takové, jací jsou).     

Ať ti pomůže nalézat cestu k dětem a mládeži*.  
Ať tě posiluje ve vědomí, že on tě pozval ke spolupráci na svém díle. 
Ať tě potěší, když neuvidíš výsledky své práce hned. 

Ať tě naplňuje svou moudrostí během celého školního roku. 
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě. 
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Může následovat předání symbolu: 
Klíč: (předem připravený, s vypsanými jmény dětí konkrétní skupiny, nebo symbolicky se jmény zástupců 

svěřených skupin. Může být také jeden velký „putovní“ klíč a jména mohou být na nalepovacích 
papírcích. Kněz může pozvat dopředu také konkrétní skupinu dětí – pokud jsou přítomné.) 

Tímto/dnešním dnem Vás pověřuji katechetickou službou / výukou náboženství v naší farnosti. Na 
znamení Vaší služby Vám předávám symbol klíče. Jsou na něm zapsána jména dětí, které Vám 
v letošním roce chceme svěřit. 

Kéž Vás provází Boží Duch, který jediný dokáže otevřít Vaše srdce, srdce Vám svěřených dětí  
i mládeže* a kéž také otevírá srdce všech lidí, se kterými budete spolupracovat. 

Tato aktivita může být nahrazena slavnostním předáním kanonické mise.  

 
Přímluvy: Kromě přímluv za církev, svět a chudé je vhodné připojit prosby za všechny, kteří se věnují katechezi,  

a za děti a mládež: (k výběru) 

Jako farní rodina Vás chceme podpořit a společně prosit: 

 Prosme za katechety, kněze, učitele a vychovatele o dar víry, aby ji s nadějí a s radostí předávali dětem 
a mládeži*  

 Prosme za katechety, učitele a vychovatele, aby při své službě vnímali Boží pomoc, pracovali oddaně  
a s láskou a zažívali radost z této práce. 

 Prosme za katechety, kněze, učitele a vychovatele, ať mladí lidé mohou číst evangelium z jejich života  
i skutků. 

 Prosme za učitele, katechety a vychovatele, aby s moudrostí a odvahou přiváděli děti k opravdovým 
hodnotám. 

 Prosme za sebe, abychom nezapomínali podporovat svou modlitbou katechety a jim svěřené děti. 
 
Za děti: 

 Prosme za děti, které jdou letos poprvé do školy, ať se jim dostane dobrého vzdělání a ať poznají radost 
z dobře vykonané práce. 

 Prosme na začátku školního roku za žáky a jejich rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří 
nebo jsou od ostatních šikanovány, aby jim nescházela vytrvalost a hledali cesty k řešení problémů. 

 Prosme za dospívající mladé lidi, aby dovedli správně volit mezi dobrem a zlem, zvláště pak za ty z nich, 
kteří nemají žádné životní cíle. 

 Prosme na přímluvu svaté Anežky za studenty a mladé lidi, za jejich odvahu měnit sebe i svět k lepšímu. 
 

Požehnání: podle modlitby požehnání z Obřadů na str. 161 

 
Bože, ty nám vždy a všude nabízíš svou láskyplnou pomoc, 
abychom mohli růst a zrát k plné účasti na spojení s Kristem; 
vyslyš naše prosby za N. N. a nás všechny, kdo jsme se tu sešli, 
abychom žili, jak se tobě líbí, a tvé slovo aby v nás přinášelo hojný užitek;  
dej, aby se v nás upevňovalo společenství tvé církve, 

aby se prohlubovala a rostla věrnost tvého lidu a jeho ochota sloužit tobě a bližním. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
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MOŽNOSTI PŘI BOHOSLUŽBĚ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU 

Na závěr školního roku často v poslední hodině děkujeme za vše, co jsme zažili během roku. Tyto díky 

(seznam/obrázky) je možné zapojit do mše svaté na závěr školního roku (děti je přečtou nebo je předem 

připevní na nástěnku). Na závěr je možné vlastními slovy poděkovat jmenovitě také katechetovi za celoroční 
práci a službu ve farnosti.   

Chceme ti, Pane, poděkovat za celý uplynulý školní rok.  
Za všechny dary a milosti, které jsme od tebe dostali.  

Chceme ti také svěřit období prázdnin,  
ať je dobře prožijeme a umíme druhým rozdávat radost, úsměv a pomoc. 

 Děkujeme za naše rodiče, prarodiče a sourozence, že s nimi můžeme společně prožít volný čas. 

 Děkujeme za učitele, katechety a vychovatele, a přejeme jim, ať o prázdninách načerpají nové síly  
a nápady ke své práci. 

 Děkujeme za odvážné mladé lidi a studenty, kteří svůj volný čas využijí ke službě druhým. 

 Děkujeme za práci a službu katechetovi/katechetce N. N. během uplynulého školního roku nejen ve 
škole / na faře při výuce náboženství, ale také za pomoc při všech jiných farních setkáních/aktivitách/ 
pobožnostech/… 

 
Podobně lze udělat seznam věcí a aktivit, na které se děti těší o prázdninách (mohou je vyjmenovat, sepsat, 

ukázat…), příp. je možné využit symbol hodin (k obětním darům zařadit hodiny) k uvědomění si daru času  
a povzbuzení k jeho moudrému využití během letních prázdnin. 

Hodiny – nám připomínají, že každý den i každá minuta jsou božím darem. 62 dnů k odpočinku, 1 488 
hodin k využití, 89 280 minut k naplnění. Kéž umíme moudře a dobře využívat darovaný čas prázdnin. 

 Těšíme se na volný čas, který můžeme trávit se svými blízkými. Děkujeme za naše rodiče, 
prarodiče, že na nás mají čas. 

 Těšíme se na slunečné dny, kdy můžeme odpočívat a sportovat. Děkujeme, že ve sportu 
můžeme spolu soutěžit, ale i druhé povzbuzovat. 

 Těšíme se na tábory, na poznávání nových míst i kamarádů. Děkujeme, že se najdou ochotní 

lidé, kteří nám věnují svou energii, čas a nápady. 

 Těšíme se na krásu přírody, kterou jsi nám daroval. Děkujeme, že tě skrze ni můžeme blíže 

poznávat. Děkujeme také za našeho katechetu/katechetku N. N., který/á nám cestu k tobě 
ukazoval/a během celého školního roku. 

 
Modlitba: 

Do tvých rukou, Bože, vkládáme všechny naše prázdninové touhy a plány.  
Svěřujeme ti také všechny své blízké a prosíme o tvou blízkost a ochranu ve všem, co o prázdninách 
budeme dělat. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

Závěr lze doplnit vhodným zpěvem např.:  Vzdej dík (Koinonia č. 88) nebo Chci, Pane, chválit tě (Koinonia č. 
100) 
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MOŽNOSTI PŘI BĚŽNÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ (V OBDOBÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU) 

Při běžné nedělní bohoslužbě je možné přidat přímluvy za katechety a na závěr mše svaté představit katechetu 
pro určitou skupinu dětí.    

Přímluvy: 

 Pane, ty jsi cesta. Prosíme, pomáhej katechetům hledat cesty k srdcím svěřených dětí a mládeže, aby 

společně šli za tebou. 

 Pane, ty jsi pravda. Prosíme, naplňuj katechety svým Duchem, aby s radostí předávali skutečné 
hodnoty svěřeným dětem a mládeži a učili je rozlišovat. 

 Pane, ty jsi život. Prosíme, povzbuzuj katechety, aby žili své životy podle tvé pravdy a učili tomu  

i svěřené děti a mládež.  
 

V letošním školním roce bude ve skupině … vyučovat náboženství pan katecheta / paní katechetka: … Pro tuto 
službu mu/jí vyprošujme hodně požehnání a v modlitbách na něho/ni pamatujme po celý nový školní rok.  

 
Požehnání: podle modlitby požehnání z Obřadů na str. 161 

Bože, ty nám vždy a všude nabízíš svou láskyplnou pomoc, 
abychom mohli růst a zrát k plné účasti na spojení s Kristem; 
vyslyš naše prosby za N. N. a nás všechny, kdo jsme se tu sešli, 

abychom žili, jak se tobě líbí, a tvé slovo aby v nás přinášelo hojný užitek;  
dej, aby se v nás upevňovalo společenství tvé církve, 

aby se prohlubovala a rostla věrnost tvého lidu a jeho ochota sloužit tobě a bližním. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 
 

MOŽNOSTI PŘI BĚŽNÉ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBĚ (V OBDOBÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU) 

Při běžné nedělní bohoslužbě je možné přidat přímluvy za katechety a na závěr mše svaté poděkovat 
katechetovi za celoroční službu. Pokud se katecheta zapojuje také do organizace jiných farních akcí, je vhodné 
poděkovat i za to.  

Přímluvy: 

 Prosíme za katechety a učitele, aby si o dovolené odpočali a načerpali novou sílu na příští školní rok. 

 Prosíme za katechety, ať i o prázdninách pamatují v modlitbě na ty, se kterými poznávají Boha. 

 Prosíme za katechety, aby se inspirovali krásou božího stvoření a uměli to dál předávat svěřeným 
dětem a mládeži. 
 

Děkujeme za práci a službu katechetovi/katechetce N. N., který/á během uplynulého školního roku sloužil/a 
nejen ve škole / na faře při výuce náboženství, ale také za pomoc při jiných farních setkáních/aktivitách/ 
pobožnostech… Přejeme Vám a také vyprošujeme, ať v nadcházejícím období načerpáte tvůrčí síly, abyste se 
mohl/a s novým elánem připravit na nový školní rok.  
 
Modlitba: 

Chceme ti, Pane, poděkovat za celý uplynulý školní rok.  

Za všechny dary a milosti, které jsme od tebe dostali.  
Chceme ti také svěřit období prázdnin, ať je dobře prožijeme a umíme druhým rozdávat radost, úsměv  
a pomoc. 

 
Zdroje a inspirace:  
Melanie Jacobi – Gebete fürs Kassenzimmer 
https://www.reli.ch/  
http://www.ge.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-05/mod-5.htm 

https://www.reli.ch/
http://www.ge.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-05/mod-5.htm

