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

SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle mezidobí cyklus A
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť
oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo
lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení
tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli
mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte,
neboť máte v nebi velkou odměnu." (Mt 5, 1-12a)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, chtěly byste raději být lidmi považovány za chytré nebo za prosťáčky?
(dát prostor dětem, nehodnotit)
A chtěly byste raději mít velkou pozemskou moc nebo být pronásledovány
mocnými tohoto světa? (dát prostor dětem, nehodnotit)
A kdybyste si mohly vybrat: chtěly byste se raději stát v očích světa
významnými osobnostmi nebo lidmi méněcennými? (dát prostor dětem)
Většina z nás lidí nechce, aby je ostatní považovali za hloupé prosťáčky, ale
za chytré. Nikdo netouží po tom, aby ho někdo tupil a pronásledoval pro
jeho víru v Krista. Raději se staneme urozenými v očích světa, než aby nás
považovali za méněcenné.
Pán Ježíš se na to dívá úplně jinak, protože není jenom člověk jako my, ale
také Bůh. Dívá se na to Božíma očima a chce nás naučit přemýšlet jinak.
V blahoslavenstvích, která jsme slyšeli v dnešním Evangeliu, nám ukazuje
obraz Sebe.
Pamatujete si, o kom říká, že je blahoslavený, tj. skutečně šťastný, komu
se opravdu daří dobře? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Jsou to lidé prostí, plačící, pokorní, milosrdní, bezelstní. Jsou to lidé, kteří
rozsévají kolem sebe pokoj, dobro a lásku. A pak je tu velká skupina lidí,
kteří prožívají náročné životní chvíle a pokud vnímají Boží blízkost, jsou
blahoslavení. Jsou to ti, kdo prožívají veliký smutek, kterým je činěno
bezpráví, kdo snáší nespravedlnost nebo jsou pro svou víru v Pána Ježíše
pronásledováni, vystaveni výsměchu či tupeni. Proč se mají radovat a
jásat? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Ježíš se na tyto věci dívá Božíma očima: může být nejblíže těm, kdo Ho
nejvíce potřebují a těm, kdo se Mu nejvíce podobají. Není jednoduché být
křesťanem, ale stojí to za to, protože nás to činí skutečně šťastnými. 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.

4.neděle mezidobí cyklus A
"Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť
oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo
lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni
dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení
tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli
mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte,
neboť máte v nebi velkou odměnu." (Mt 5, 1-12a)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Jako pomůcku navrhujeme flipchart/tabuli a fixy/křídu

Děti, chtěly byste raději být lidmi považovány za chytré nebo za prosťáčky?
(dát prostor dětem, nehodnotit)
A chtěly byste raději mít velkou pozemskou moc nebo být pronásledovány
mocnými tohoto světa? (dát prostor dětem, nehodnotit)
A kdybyste si mohly vybrat: chtěly byste se raději stát v očích světa
významnými osobnostmi nebo lidmi méněcennými? (dát prostor dětem)
Většina z nás lidí nechce, aby je ostatní lidé brali za hloupé prosťáčky, ale
za chytré. Nikdo netouží po tom, aby ho někdo tupil a pronásledoval pro
jeho víru v Krista. Pán Ježíš se na to dívá úplně jinak, protože není jenom
člověk jako my, ale také Bůh. Dívá se na tyto věci Božíma očima a chce nás
naučit přemýšlet jinak. V blahoslavenstvích, která jsme slyšeli v dnešním
Evangeliu, nám vlastně ukazuje obraz Sebe. Zkusme dát dohromady
blahoslavenství (dát prostor dětem, psát průběžně na tabuli)
O kom mluví Pán Ježíš jako o „blahoslavených“? (dát prostor dětem)
Jsou to lidé prostí, plačící, pokorní, milosrdní, bezelstní. Jsou to lidé, kteří
rozsévají kolem sebe pokoj, dobro a lásku. A pak je tu velká skupina lidí,
kteří prožívají náročné životní chvíle a pokud vnímají Boží blízkost, jsou
blahoslavení. Jsou to ti, kdo prožívají veliký smutek, kterým je činěno
bezpráví, kdo snáší nespravedlnost nebo jsou pro svou víru v Ježíše
pronásledováni. Proč se mají radovat? (dát prostor dětem)
Protože Ježíš může být nejblíže těm, kdo Ho nejvíce potřebují a těm, kdo
se Mu nejvíce podobají. A když je nám Ježíš nejblíže, jsme skutečně šťastní.
Moc vás chválím a děkuji vám. Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám,
abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

