MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle mezidobí cyklus A
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení tiší, neboť oni
dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny." (Mt 5, 1-12a)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, dnes jsme v Evangeliu slyšeli o blahoslavených. To je neobvyklé
slovo. Kdo z vás ví, co to je blahoslavenství? (dát prostor dětem)
I mnoho dospělých to neví. Co je „mít se blaze“? (dát prostor dětem)
Když se mám blaze, znamená to, že se mám dobře, že jsem šťastný, protože
mi nic nechybí. Takže když Pán Ježíš hovoří o blahoslavených, tak myslí
lidi, kteří jsou šťastní, kterým je dobře, protože jim nic nechybí.
Kdy jste vlastně šťastní? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Obvykle jsme šťastní, když jsme u lidí, které máme rádi, když dostáváme
dárky, které jsme si přáli, když zvítězíme v závodech, když se nám daří ve
škole nebo v hudební škole nebo na plavání, ve sportu.
A kdy jste ve vašem krátkém životě nebyly šťastné?(dát prostor dětem, nehodnotit)
Není nám blaze, když jsou na nás lidé kolem oškliví, když dostaneme vyhubováno, když máme špatné známky, když se nám rozbije oblíbená
hráčka, když nám rodiče nedovolí nebo přímo zakážou něco, co děláme
rádi.
Pán Ježíš se na to dívá úplně jinak, protože není jenom člověk jako my, ale
je také Bůh. Kouká se na to Božíma očima. Říká, blahoslavení chudí v duchu; to jsou prostí lidé, kteří nejsou namyšlení a nevědí všechno lépe než
ostatní. Takoví lidé se dostanou do nebe. Dále říká, blahoslavení tiší. Kdo
jsou ti tiší lidé? (dát prostor dětem, nehodnotit)
To jsou lidé, kteří se netlačí všude na první místo, kteří nekřičí a neupozorňují na sebe. Ti dostanou od Boha největší odměnu. Ježíš říká také, blahoslavení milosrdní. Co to je, být milosrdný? (dát prostordětem)
Milosrdní jsme, když dokážeme odpustit; když dokážeme pomoci i někomu, koho nemáme moc rádi; když nemluvíme ošklivě o jiných lidech.
Víte co je zvláštní: všechno, co Ježíš říká, všechno o čem mluví, je On sám.
Vlastně říká: buďte jako já a budete skutečně šťastní. Každý den se máme
od Pána Ježíše co učit! Jste skvělé děti! Běžte na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.
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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 mezidobí cyklus A
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení tiší, neboť oni
dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny." (Mt 5, 1-12a)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Jako pomůcku navrhujeme:
+ flipchart/tabuli a fixy/křídu
+ „svatý“ obrázek Pána Ježíše

Děti, dnes jsme v Evangeliu slyšeli o blahoslavených. To je neobvyklé slovo
a jsem zvědavý, kdo z vás ví, co to je blahoslavenství? (kněz napíše na flipchart slovo „BLAHOSLAVENSTVÍ“ a dá prostor dětem)
I mnoho dospělých to neví. Co je to „mít se blaze“? (dát prostor dětem)
Když se mám blaze, tak to znamená, že se mám dobře, že jsem šťastný,
protože mi nic nechybí. Takže když Pán Ježíš hovoří o blahoslavených, tak
myslí lidi, kteří jsou šťastní, kterým je dobře, protože jim nic nechybí.
Kněz namaluje na tabuli smajlíka  a mračícího se  obličeje.
Kdy je tatínek šťastný? (dát prostor dětem, napsat odpovědi pod )
Kdy je maminka šťastná? (dát prostor dětem, napsat odpovědi pod )
A kdy jsou rodiče nešťastní?(dát prostor dětem, napsat odpovědi pod )
Teď jsme tu napsali, jak to vidí lidé. Ale Pán Ježíš se na to dívá úplně jinak,
protože není jenom člověk jako my, ale je také Bůh. Dívá se na to Božíma
očima. Říká, blahoslavení chudí v duchu; to jsou prostí lidé, kteří nejsou
namyšlení a nevědí všechno lépe než ostatní. Takoví lidé se dostanou do
nebe. Dále říká blahoslavení tiší. Co jsou zač? (dát prostor dětem)
To jsou lidé, kteří se netlačí všude na první místa, kteří nekřičí a neupozorňují na sebe. Ti dostanou od Boha největší odměnu. Ježíš říká také, blahoslavení milosrdní. Co to je, být milosrdný? (dát prostor dětem)
Milosrdní jsme, když dokážeme odpustit; když dokážeme pomoci i někomu, koho nemáme moc rádi; když nemluvíme ošklivě o jiných lidech.
Víte co je zvláštní: všechno, co Ježíš říká, všechno o čem mluví, je On sám.
Vlastně říká: buďte jako já a budete skutečně šťastní. Každý den se máme
od Pána Ježíše co učit! Proto vám rozdám Jeho obrázek, abyste se mohly
učit denně. Jste skvělé děti! Běžte na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste
se přišly společně pomodlit Otčenáš.

