
Katecheze o kříži jako znamení víry 

Kříž, znamení křesťanů, je v první řadě symbolem vrcholu Božího plánu spásy – tj. smrti a vzkříšení Ježíše 

Krista. V jednotlivých křesťanských tradicích může mít kříž různý tvar, podle toho, který aspekt této události 

a jejího významu chce zdůraznit. 

Byzantský olověný křížek nalezený v oblasti, kde soluňští bratři na Velké Moravě působili, svou symbolikou 

ukazuje na význam Ježíšovy velikonoční oběti. Tento pohled můžeme rozšířit o další aspekty na základě 

svědectví apoštola Pavla, jehož „teologii kříže“ komentoval např. papež Benedikt XVI. ve své promluvě 29. 

10. 2008. 

Návrh postupu: 

1. Požádejte účastníky katecheze, aby se zamysleli nad tím, jaký význam pro ně má znamení kříže. 

Odpovědi mohou hledat ve dvojicích nebo v trojicích. 

2. Přečtěte část textu z promluvy papeže, která je k dispozici na internetu, např. i na stránkách 

sester Paulínek: 

3. Rozdejte účastníkům katecheze lístky s níže uvedenými verši, případně pouze s odkazy na ně, 

a požádejte je, aby si text vyhledali v Písmu svatém a podívali se i na kontext, v jakém je uveden. 

Poté by se měli pokusit vystihnout jedním slovem kříž jako znamení plodu Kristovy oběti.  

Jde o tato znamení a texty: 

o znamení smíření: … aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak 

v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži (Ko 1,20–21); 

o znamení moudrosti: Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří 

jdeme ke spáse, je mocí Boží (1 K 1,18); 

o znamení vysvobození: Vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi 

spravedlnosti (1 Pt 2,24); 

o znamení usmíření: V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje 

a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida 

i pohana,stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír (Ef 2,14–15); 

o znamení vítězství: Tak odzbrojil a veřejně odhalil každou mocnost i sílu a slavil nad nimi 

vítězství (Ko 2,15). 

„Znamení kříže“ powerpointová prezentace jako pomůcka k této katechezi o kříži jako znamení víry. 

Pomůcku využijete v bodě 3. Účastníkům nejprve ukažte první část prezentace a nechte je 

komentovat význam obrázků. U některých obrázků je zapsán komentář v poznámce. Poté pracujte s 

texty podle scénáře. Na závěr můžete promítnout druhou část prezentace, kde jsou uvedené 

biblické verše. Účastníci katecheze komentují, jak je tyto texty oslovily. 

 

http://svatypavel.paulinky.cz/clanky/Pavlova-teologie-Krize.html
http://svatypavel.paulinky.cz/clanky/Pavlova-teologie-Krize.html

