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

SLOVNÍ KATECHEZE

Letnice, Seslání Ducha svatého, cyklus A
„Bratři!Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán."Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden
Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také
pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je
tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané,
otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. (1Kor 12, 3b-7.12-13)“
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Pamatujete si děti dnešní příběh o tom, co doprovázelo příchod Přímluvce a
Pomocníka?(dát dětem prostor, nehodnotit)
Byl slyšet hrom a místem, kde přebývali apoštolové, se prohnal silný vítr a nad
hlavami apoštolů se objevil plamen. Dokážete si to představit? (dát dětem prostor,
nehodnotit)
To musela být ale jízda! Myslím, že to bylo asi tak jako když se díváme na nebe před
bouří a cítíme každou buňku a žilku v našem těle a všechno se v nás chvěje a my ani
nevíme proč. Myslíte, že předem víme, jaká bude bouře, jak bude silná a co
přinese?(dát dětem prostor, nehodnotit)
Nevíme, ani pán z televizního pořadu o počasí to neví. Podobně je to s očekáváním
příchodu Ducha svatého: protože očekáváme něco neznámého a představujeme si,
jaké to bude, naše fantazie pracuje naplno! Mám pro vás otázku: Jaké božské osoby
znáte?(dát dětem prostor, nehodnotit)
Bůh je Trojjediný: Otec, Syn (Pán Ježíš) a náš velký Přímluvce a Pomocník Duch
svatý! Dary, které nám dává, jsou ale mnohé. Je jich sedm. Dokázaly byste je, děti,
vyjmenovat? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Společně to určitě dokážeme, je to: moudrost, rozum, rada, láska, umění, bázeň Boží
a zbožnost.(dát dětem prostor, nehodnotit)
Naším úkolem je tyto dary proměnit, aby nebyly mrtvé, ale plodné. Dokázaly byste
tyto plody Ducha pojmenovat? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Zkusíme to jako u darů Ducha sv., je to: láska, radost, pokoj, shovívavost, dobrota,
věrnost, tichost a zdrženlivost. Pro každého z nás je určený osobitý dar a ostatní dary
jsou přiděleny v menší míře. Tak je to správné. Každý má své dary a každý z nich umí
vypěstovat jiné plody, jen když všechny dary a všechny plody dáme dohromady,
vytvoříme obraz, mozaiku, která nejvíce připomíná záměr Boží ve stvoření. Takový
obraz je rozmanitý, barevný, propojený, ucelený, krásný a užitečný zároveň. Každý
z nás je povolaný, aby do tohoto obrazu vložil svůj podíl, svou barvu, svou kostičku
do stavebnice, dílek do skládanky.
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, abyste
byly mými pomocníky při společné modlitbě 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.

Letnice, Seslání Ducha svatého, cyklus A
„Bratři!Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: "Ježíš je Pán."Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden
Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Tělo je také
pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo. Tak je
tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané,
otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. (1Kor 12, 3b-7.12-13)“
Pomůcky, které doporučujeme:
+ stavebnice, puzzle
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Dnes jsme slyšeli jak se místem, kde přebývali apoštolové, prohnal silný vítr a nad
hlavami apoštolů se objevil plamen. Dokážete si to představit? (dát dětem prostor,
nehodnotit)
To musela být ale jízda! Myslím, že to bylo asi tak jako když se díváme na nebe před
bouří a cítíme každou buňku a žilku v našem těle a všechno se v nás chvěje a my ani
nevíme proč. Myslíte, že předem víme, jaká bude bouře, jak bude silná a co přinese?
(dát dětem prostor, nehodnotit)
Nevíme, ani pán z televizního pořadu o počasí to neví. Podobně je to s očekáváním
příchodu Ducha svatého: protože očekáváme něco neznámého a představujeme si,
jaké to bude, naše fantazie pracuje naplno!
Mám pro vás otázku: Jaké božské osoby znáte?(dát dětem prostor, nehodnotit)
Bůh je Trojjediný: Otec, Syn (Pán Ježíš) a náš velký Přímluvce a Pomocník Duch
svatý! Dary, které nám dává, jsou ale mnohé. Je jich sedm. Dokázaly byste je, děti,
vyjmenovat? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Společně to určitě dokážeme, je to: moudrost, rozum, rada, láska, umění, bázeň Boží
a zbožnost. Naším úkolem je tyto dary proměnit, aby nebyly mrtvé, ale plodné.
Dokázaly byste tyto plody Ducha pojmenovat?(dát dětem prostor, nehodnotit)
Zkusíme to jako u darů Ducha sv., je to: láska, radost, pokoj, shovívavost, dobrota,
věrnost, tichost a zdrženlivost. Pro každého z nás je určený osobitý dar a ostatní dary
jsou přiděleny v jiné, menší míře. Tak je to správné. Každý má své dary a každý
z nich umí vypěstovat jiné plody, jen když všechny dary a všechny plody dáme
dohromady, vytvoříme obraz, mozaiku, která nejvíce připomíná záměr Boží ve
stvoření. Takový obraz je rozmanitý, barevný, propojený, ucelený, krásný a užitečný
zároveň. Každý z nás je povolaný, aby do tohoto obrazu vložil svůj podíl, svou barvu,
svou kostičku do stavebnice, dílek do skládanky. Tady mám, děti, puzzle (stavebnici),
každý z Vás dostane jeden dílek, abyste jej složily podle předlohy do obrázku nebo
postavily věž z kostek nebo dům, tak se staví církev podle představ Pána Ježíše. (dát
dětem prostor, stavebnici – puzzle zvolit jednoduché, odpovídající věku dětí).
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Běžte teď na svá místa. Znovu Vás zavolám, abyste
byly mými pomocníky při společné modlitbě Otčenáš.

