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

Svátek Svaté Rodiny Cyklus C
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let,
vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec
Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den
cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim
otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. (Lk 2,41-47)
Pomůcky: Kanán- katecheze na neděli, tužky, dostatek šátků a zavázání očí

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli velmi zajímavou událost. Stala
se v Jeruzalémě, když do tohoto velkého města přišel Ježíš s Marií a
s Josefem. Věděl by někdo z vás, odkud tam přišli, kde vlastně žili jako
obyčejná rodina? (nechte odpovědět děti) Přišli z Nazareta, kde Josef
pracoval jako tesař a Maria se starala o Ježíše a celou domácnost. Kolik
bylo vlastně Ježíšovi, když se vydali do Jeruzaléma? (nechte odpovědět
děti) Ano, bylo mu 12 let. A proč šli právě do Jeruzaléma? (nechte
odpovědět děti) Bylo to o svátcích Pascha, kdy se oslavovalo vyjití Izraelitů
z Egypta do zaslíbené země, z otroctví do svobody. A co se tam stalo?
Jeruzalém byl plný poutníků. Všude zmatek, chaos.
Chcete si nyní vyzkoušet, jaké to je, když je zmatek a chaos? Zavážeme si
teď šátkem oči. Já budu stát na nějakém místě a budu vás volat. Vy mě
musíte najít a přitom se snažit vzájemně do sebe nevrážet. Bude to těžké,
ale pravděpodobně to tak muselo být i v Jeruzalémě, když byl přeplněn
poutníky. (zavažte dětem oči a stoupněte si na nějaké místo, ze kterého
budete děti volat k sobě)
Tak a teď se zase posaďte a poslouchejte, co bylo dál. Po pouti
v Jeruzalémě Maria a Josef odcházejí zpět do Nazareta. Po jednom dni
zjistili, že Ježíš mezi odcházejícími poutníky není. Začali ho hledat. Víte,
jak dlouho ho hledali? (nechte odpovědět děti) Ano. Hledali ho tři dny a
pak ho Maria s Josefem našli. Byl v Jeruzalémském chrámu, kde všem
řekl, že je Syn Boha Otce.
I my jsme někdy neposlušní, vztekáme se, nechce se nám poslouchat. Jako
bychom Ježíše, který nás má tolik rád ztratili. Důležité je, abychom ho
hledali. To znamená, vzpomenout si na to, že jsme nejen děti našich
rodičů, ale také děti Boží a třeba se pomodlit. Uvidíte, že hned bude dobře
a Ježíše ve svém srdíčku opět najdete.
A nyní si můžete vyplnit pracovní list Kanán – Katecheze na neděli a pak
jej odnést svým rodičům.

