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Slavnost Seslání Ducha Svatého cyklus C
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře
zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci
viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po
těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou
odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20, 19-23)
Pomůcky, které doporučujeme: nůžky, pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli, pastelky

Milé děti, dnešní Slavnost Seslání Ducha Svatého začíná zmínkou, že
učedníci jsou v místnosti, kterou si zevnitř zamkli a měli strach. Už jste se
děti, někdy něčeho bály? (nechte odpovědět děti) Někdo se bojí tmy, někdo
pavouků, někdo se bojí, že dostane špatné známky, někdo se bojí, že
nebude mít kamarády, někdo se možná bojí, že pojede sám na svůj první
letní tábor atd. Mít strach není nic nenormálního. Strach nemají jen děti,
strach často mají i dospělí. A učedníci měli také strach. Měli strach z židů,
z římských vojáků, měli strach, že Ježíšem na kříži všechno skončilo. My
sice víme, že už se od žen dozvěděli o Ježíšově zmrtvýchvstání, ale přesto
je to nezbavilo strachu. Evangelista Jan ani nepíše o tom, že byli pospolu.
Spíše to vypadá, že každý byl uzavřen do svého vlastního strachu a samoty.
Co s tím Ježíš udělal? Zlobil se na učedníky? (nechte odpovědět děti) Právě
naopak. Ježíš přišel zavřenými dveřmi a řekl „šálóm“ To znamená
v hebrejštině „pokoj“. Ježíš jim dává svůj pokoj, své požehnání. Co to
znamená? Znamená to, že Ježíš se na ně nezlobí, dokonce je povzbuzuje, a
posílá je ven z večeřadla do celého světa, aby v něm mluvili o Božím
království. A co myslíte děti, dokázali to učedníci? Přestali mít strach a
věděli, co mají říkat, kam jít a jak se chovat? (nechte odpovědět děti) Ano,
věděli to. Oni totiž dostali od Ježíše velký dar. Dostali Ducha Svatého, který
na ně sestoupil a dal jim všechny potřebné dary k tomu, aby dělali to, co
od nich Ježíš očekával. To je krásné, že? Také bychom si přáli dostat tento
vzácný dar Ducha sv.
A my ten dar také dostáváme. Každý, kdo je učedníkem, kdo se učí od
Ježíše, dostává tento dar. I vy děti přece dostáváte Ducha sv. To, že jste
nadaní, že umíte dobře běhat, dobře malovat, dobře zpívat, že víte co je
dobro a co dobro není, že umíte rozlišovat mezi správným chováním a mezi
tím, kdy se to nedaří… to jsou všechno dary Ducha sv. A i vy stejně jako
všichni křesťané, všichni učedníci jste poslaní, abyste tyto dary Ducha sv.
dobře využívali ve prospěch druhých.
To, co je důležité, je, abychom tento vzácný dar přijali. Vždyť nám to říká
sám Ježíš: „Přijměte Ducha svatého!“ Tak až budete mít děti někdy
z něčeho strach, vzpomeňte si, že máme dar Duch sv., který nám v každé
situaci pomáhá. A že jsme poslaní s tímto darem k druhým, si můžete
vypracovat v pracovním listu. (rozdejte dětem pracovní list z KanánKatecheze na neděli)

