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Slavnost Narození sv. Jana Křtitele cyklus B
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a
příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli
obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne,
ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“
Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a
napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk
a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém
judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. (Lk 1,57-65)
Pomůcky: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli

Milé děti, dnes jsme slyšeli krásné evangelium plné radosti z narození Jana
Křtitele. Hned v jeho úvodu se totiž píše, že sousedé a příbuzní, když
uslyšeli, že se Alžbětě narodil syn, velmi se radovali a šli se na to malé
děťátko podívat. Myslíte, že to tak bylo zvykem? Nebo v tomto případě šlo o
nějakou mimořádnou situaci? (nechte odpovědět děti) Ano. Šlo o milost,
které se Alžbětě a Zachariášovi dostalo. Byli už totiž staří a nikdy neměli
děti. Byli z toho mnoho let smutní, protože mít dítě znamenalo Boží
požehnání. Ale jak Alžběta i Zachariáš stárli, už se vzdávali naděje, že by jim
Bůh požehnal dítětem. Jenže Bůh měl svůj plán. A když přišla ta správná
chvíle, poslal svého anděla, aby Zachariášovi řekl, že se jim narodí syn a že
mu má Zachariáš dát jméno Jan. Víte někdo z vás, co se po tomto andělovo
oznámení se Zachariášem stalo? (nechte odpovědět děti) Zachariáš měl
pochybnosti a možná i námitky kvůli jejich věku, a proto andělovi nevěřil.
A tak se stalo, že byl zbaven řeči. Nemohl mluvit a dokonce přestal i slyšet:
Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. Zachariáš byl
hluchoněmý. To, je jedno z nejtěžších postižení člověka. Hluchoněmý
člověk je totiž zbaven možnosti komunikovat s ostatními. A Zachariáš
nemohl mluvit ani se svou ženou Alžbětou a nemohl jí říci, jak je šťastný
z toho krásného miminka. Nemohl svou radost sdílet se sousedy,
s příbuznými atd. To pro něho muselo být opravdu těžké. Ale také nemohl
vyslovit synovo jméno. V dnešní době se na jménu dítěte vždy domluví oba
rodiče a někdy to i v porodnici napíší na kartičku, ještě dříve než se
miminko narodí. V židovském národě bylo zvykem, že dítěti dával jméno
vždy otec. Bylo to v souvislosti s židovskou tradicí, kdy se dítě osmý den po
narození zasvěcovalo Bohu. A tak první, kdo vyslovil jméno Jan, byla
Alžběta. A protože Zachariáš jméno potvrdil, když ho napsal na tabulku,
vrátily se mu sluch i řeč. A víte děti, co znamená jméno Jan? Jan znamená
„Boží dar, milost a láska“ Takže znáte-li děti nějakého Jana, Honzíka nebo
Jeníka, nezapomeňte mu popřát všechno nejlepší k svátku! A také mu
řekněte, co jeho jméno znamená.

