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SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle v mezidobí cyklus B
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je
učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk
posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás
zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý
duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden
druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají
ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. (Mk 1, 21-28)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, dnes bychom se mohli společně podívat v evangeliu na text,
který nepopisuje to, co Ježíš v synagoze řekl, když tam učil. Jen je tam
zmíněno, že nad jeho učením ostatní žasli. Neznáme obsah jeho slov, ale
víme, že lidé, kteří ho poslouchali, poznali, že Ježíš má moc. On je Bůh,
který sestoupil na zem, aby byl s lidmi. A tak také učí. Např., když mluví o
lásce k bližním, lidé mohou vidět, že on sám je Láska, která pomáhá
slabým, nemocným, hříšníkům a také těm, ve kterých převládá zlo.
Dokonce to hned ukazuje tím, že když na něj křičí člověk posedlý zlým
duchem, Ježíš hned proti zlu zakročí. Víte děti jak? (nechat reagovat
děti) Tím, že nařizuje nečistému duchu, aby mlčel a z posedlého člověka
vyšel ven. A to se také stalo. Všichni, kteří to viděli, byli užaslí a ptali se
jeden druhého: „Co je to? Nové učení a s takovou mocí!“ I my bychom
měli být pokaždé užaslí, když slyšíme evangelium. Měli bychom mít
velkou lásku k Písmu sv. a snažit se hned evangelium uvádět do života.
Protože evangelium, to je Bůh sám.
Ale jak na to? Musíme i my překonávat zlo? Ano, musíme, protože i my
máme často sklony k tomu, dělat věci zlé, které ubližují našemu okolí a
často i nám. Zkusme nyní přemýšlet a v duchu si odpovědět podle
pravdy. Nejsem někdy líný/líná? Neprotestuji někdy, když mám doma
dělat nějakou práci? Nemám někdy radost z toho, že se paní učitelka
zlobí na mé spolužáky? Nesvádím někdy na druhé to, co jsem sám/sama
udělal/a? Myslím, že každý z nás dobře ví, jak na tom ve svém svědomí je.
Ale Ježíš na to má velmi rychlou odpověď. Kdo z vás si vzpomene, co
přesně Ježíš řekl? (nechat reagovat děti) Ano Ježíš říká zlu: „mlč“ a
„vyjdi z člověka“. A to je to, co bychom dnes mohli pochopit. Když máme
nějakou zlou myšlenku, nebo pokušení. Řekněme s rozhodností: „mlč“.
Nenaslouchejme zlu, ale snažme se být otevřeni lásce. Když se nám to
bude dařit, uvidí to i ostatní a budou z toho mít radost.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

4. neděle v mezidobí cyklus B
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil
jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým
duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý
Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s
velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s
takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude
po celém galilejském kraji. (Mk 1, 21-28)
Pomůcka: desatero na kartičce pro každého

Milé děti, dnes bychom se mohli společně podívat v evangeliu na text,
který nepopisuje to, co Ježíš v synagoze řekl, když tam učil. Jen je tam
zmíněno, že nad jeho učením ostatní žasli. Neznáme obsah jeho slov, ale
víme, že lidé, kteří ho poslouchali, poznali, že Ježíš má moc. On je Bůh,
který sestoupil na zem, aby byl s lidmi. A tak také učí. Např., když mluví o
lásce k bližním, lidé mohou vidět, že on sám je Láska, která pomáhá
slabým, nemocným, hříšníkům a také těm, ve kterých převládá zlo.
Dokonce to hned ukazuje tím, že když na něj křičí člověk posedlý zlým
duchem, Ježíš hned proti zlu zakročí. Víte děti jak? (nechat reagovat
děti) Tím, že nařizuje nečistému duchu, aby mlčel a z posedlého člověka
vyšel ven. A to se také stalo. Všichni, kteří to viděli, byli užaslí a ptali se
jeden druhého: „Co je to? Nové učení a s takovou mocí!“ I my bychom
měli být pokaždé užaslí, když slyšíme evangelium. Měli bychom mít
velkou lásku k Písmu sv. a snažit se hned evangelium uvádět do života.
Protože evangelium, to je Bůh sám. Ale jak na to? Musíme i my
překonávat zlo? Ano, musíme, protože i my máme často sklony k tomu,
dělat věci zlé, které ubližují našemu okolí a často i nám. Zkusme nyní
přemýšlet a v duchu si odpovědět podle pravdy. Nejsem někdy líný/líná?
Neprotestuji někdy, když mám doma dělat nějakou práci? Nemám někdy
radost z toho, že se paní učitelka zlobí na mé spolužáky? Nesvádím někdy
na druhé to, co jsem sám/sama udělal/a? Myslím, že každý z nás dobře
ví, jak na tom ve svém svědomí je. Ale Ježíš na to má velmi rychlou
odpověď. Kdo z vás si vzpomene, co přesně Ježíš řekl? (nechat reagovat
děti) Ano Ježíš říká zlu: „mlč“ a „vyjdi z člověka“. A to je to, co bychom
dnes mohli pochopit. Když máme nějakou zlou myšlenku, nebo pokušení.
Řekněme s rozhodností: „mlč“. Nenaslouchejme zlu, ale snažme se být
otevřeni lásce. K tomu nám pomáhá znát desatero. Vezměte si jej domů a
popovídejte si o něm se svými rodiči. Je dobré, když se ho naučíte
zpaměti.

