MINIKATECHEZE MIMO LITURGICKÝ PROSTOR
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

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." (Mt 5, 1-12a)
Jako pomůcku navrhujeme dramatizaci.
+ Pro dramatizaci je potřeba dvou účinkujících. Například dvě starší děti nebo katecheta a jedno dítě. Společně přečtou text, mohou i krátce improvizovat odchod a příchod (viz příloha) Dramatizace slouží k reálnější představě problematiky.
+ Text pro dramatizaci (text je převzatý z www.pastorace.cz a je pouze orientační, tj. lze obměnit, různě
s ním pracovat)

1. část:
táta: "Ahoj Matouši, jak ses dnes vyspal? Dneska máš soutěž, viď?"
syn: "No jo!"
táta: "Ty se netěšíš?"
syn: "Ne, asi to zvorám a ostatní se budou smát."
táta: "Neboj, určitě to dobře dopadne. Chceš, abych tam pro tebe přišel, až to skončí?"
syn: "Přijď, to bude fajn."
Odcházejí a znova se za chvíli vracejí.
2. část:
táta: "No vidíš, dobře to dopadlo. Sice jsi nevyhrál, ale ani neprohrál."
syn: "Není co slavit, viď?"
táta: "Tak to se mýlíš. Máme velký důvod k oslavě."
syn: "Jaký, prosím tě?"
táta: " Půjdeme spolu oslavit to, že když jsem za tebou přišel, nechal jsi kluky být a šel za
mnou a nestyděl ses před nimi mi dát pusu. I když se pochechtávali, že už jste velcí. Oslavíme to, že ses nestyděl za to, že mě máš rád."

Po dramatizaci následuje katecheze:
Děti, soutěžíte rády? (dát prostor dětem, nehodnotit)
A když máte před sebou nějaký velký a důležitý úkol třeba ve škole, máte
obavy, zda tento úkol správně splníte?(dát dětem prostor, nehodnotit)
To je hodně těžké, protože chcete být úspěšné a splnit úkol co nejlépe a v závodech nebo soutěžích vyhrát nejlépe první cenu. Ale Pán Ježíš to všechno vidí
jinak než my, lidé. Nedívá se na naše lidské úsilí a výsledky, ale na naši touhu
po dobru a lásce, na naši touhu po Něm. Nikdy se na nás nezlobí, ale jde nám
vstříc a je šťastný, když se k němu rozběhneme a obejmeme Jej, tak jako když
pro nás přijde do školky nebo do školy maminka a my máme radost, že ji vidíme.
Děti, myslíte, že nás Pán Ježíš rozděluje?(dát dětem prostor, nehodnotit)
A podle čeho nás rozděluje?(dát prostor dětem, nehodnotit)
Pán Ježíš nás nerozděluje. Jeho láska je zdarma. Není podmíněná žádným vítězstvím ani úspěchem. Miluje nás takové, jací jsme.
Moc Vás chválím a děkuji Vám. Pojďme do kostela, kde nás pak pan farář zavolá, abyste se přišly společně pomodlit Otčenáš.

