MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

3. neděle postní cyklus A
„Ježíš jí odpověděl: „Každý kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody,
kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm
pramenem vody tryskající do života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych
už nikdy neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ (Jan 4,5-42)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Dnešní první čtení a evangelium vypráví příběh o žíznění, studni, vodě.
V prvním čtení žízní izraelité putující po poušti, v evangeliu žádá o vodu ze
studny Pán Ježíš. Měly jste někdy opravdovou žízeň? Jaké to je trpět žízní?
(dát prostor dětem, nehodnotit)
Věděly byste, kde právě teď odhadem 20 milionů mužů, žen i dětí trpí
žízní? (dát prostor dětem, nehodnotit)
V Africe a na Blízkém východě. Války a sucho přivedly ty oblasti na pokraj
hladomoru. Tam skutečně trpí žízní. Sucho přináší nedostatek vody, a
žízeň se stává opravdovým utrpením, které může vést až ke smrti!
Dokážete si to přestavit? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Jsou různé podoby žízně. Žízníme po přátelství, po lásce, po úspěchu, po
vítězství, po novém počítači, tabletu, telefonu, po novém skateboardu … A
toužíme po tom, aby naše žízeň byla uhašená! Můžeme říci, že každý
nedostatek vyvolává žízeň! Když máte tyto potřeby, koho prosíte o pomoc?
(dát prostor dětem, nehodnotit)
Umíme poprosit rodiče, aby nám pomohli, umíme poprosit v modlitbě
Pána Ježíše … Očekáváme usnadnění práce, očekáváme hmatatelnou
odměnu, stejně jako samařská žena. Také v první chvíli vidí především
usnadnění námahy. „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a
nemusela sem chodit čerpat.“ Pochopí ale, s Kým mluví a Kdo jí nabízí
živou vodu, pramen tryskající do věčného života! „Já jsem to, který s tebou
mluví!“ říká Pán Ježíš. Je tak nadšená, že to vypráví všem, které zná.
Vypráví o tom, že našla pramen živé vody. Kdo asi je tím pramenem? (dát
prostor dětem, nehodnotit)
Pán Ježíš je tím pramenem. Dnes tomu možná ještě úplně nebudete
rozumět, ale až budete mít zkušenosti s Ježíšem jako vaši rodiče, pak tomu
porozumíte. Klidně se jich u oběda zeptejte na to, kdy oni pocítili Ježíše
jako pramen živé vody. Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá
místa. Znovu Vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI

10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

3. neděle postní cyklus A
„Ježíš jí odpověděl: „Každý kdo se napije této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije vody, kterou
mu dám já, nebude žíznit navěky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody
tryskající do života věčného.“ Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a
nemusela sem chodit čerpat.“ (Jan 4,5-42)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Pomůcky, které doporučujeme:
+ vodovodní kohoutek
+ skleničku a prázdnou láhev od limonády

V dnešním evangeliu žádá Pán Ježíš jednu ženu o vodu. Věděly byste, kde
právě teď odhadem 20 milionů lidí trpí žízní? (dát prostor dětem)
V Africe a na Blízkém východě. Války a sucho přivedly tyto oblasti na
pokraj hladomoru. Tam skutečně trpí žízní. Sucho přináší nedostatek vody
a žízeň se stává opravdovým utrpením, které může vést až ke smrti!
Dokážete si to přestavit? (dát prostor dětem, nehodnotit)
To je, jako kdybyste si chtěly nalít limonádu. Kněz vezme skleničku a nalévá
z prázdné láhve. Láhev je prázdná a v obchodě žádné zásoby nemají. A vy si
pak řeknete: když není limonáda, tak alespoň voda. Kněz otočí vodovodním
kohoutkem Voda nepoteče. Neteče den, týden, ale měsíce - žádná voda.
Jsou různé podoby žízně. Žízníme po přátelství, po lásce, po úspěchu, po
vítězství, po novém počítači, tabletu, telefonu, po novém skateboardu … A
toužíme po tom, aby naše žízeň byla uhašená! Když máte tyto potřeby,
koho prosíte o pomoc?(dát prostor dětem, nehodnotit)
Umíme poprosit rodiče, aby nám pomohli, umíme poprosit v modlitbě
Pána Ježíše … Očekáváme usnadnění práce, očekáváme hmatatelnou
odměnu, stejně jako samařská žena. Také v první chvíli vidí především
usnadnění námahy. „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy neměla žízeň a
nemusela sem chodit čerpat.“ Pochopí ale, s Kým mluví a Kdo jí nabízí
živou vodu, pramen tryskající do věčného života. Je tak nadšená, že to
vypráví všem, které zná. Vypráví o tom, že našla pramen živé vody. Kdo asi
je tím pramenem? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Pán Ježíš je tím pramenem. Dnes tomu možná ještě úplně nebudete
rozumět, ale až budete mít zkušenosti s Ježíšem jako vaši rodiče, pak tomu
porozumíte. Klidně se jich u oběda zeptejte na to, kdy oni pocítili Ježíše
jako pramen živé vody. Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá
místa. Znovu Vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

