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

14. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi
dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a
ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a
naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Mt 11, 25-30)

Pomůcku, kterou doporučujeme: Pravidla sportu Fair play. Příloha č. 1. +
pastelky

Milé děti, v letních měsících bývá velké teplo a někdy až takové, že se nám
nechce dělat vůbec nic. Nejraději bychom byli u vody, koupali se a nechali
se vodou občerstvit.
Pán Ježíš nám všem říká, že má k Němu jít každý, kdo se lopotí a cítí se
unavený a On jej občerství. Věděl by někdo z vás, co je to lopota? (nechat
reagovat děti) Ano lopota je těžká práce, která přináší únavu. Ale vy děti
ještě nepracujete těžce. Vy si přece máte co nejvíce hrát a také se učit.
Učme se tedy od Pána Ježíše. Sám o sobě říká, že je tichý a pokorný
srdcem. Co to pro nás znamená? (nechat reagovat děti)
Snažit se být jako On. Například, když si hrajete, tak neprosazovat jen a
jen sebe, ale dát přednost i druhým. Nebo být při hře spravedliví, nechtít
za každou cenu vyhrát. (ukázat dětem Pravidla sportu Fair play, viz
příloha) Máte i vy nějaké nápady, jak byste se mohly chovat, abyste byly
pokorní a tišší? (nechat reagovat děti) Zkrátka, když se snažíme mít rádi
druhé, něco nás to stojí a často je to pěkně unavující.
Přesto to stojí za námahu, protože v dnešní evangelium jsme také slyšeli o
občerstvení. Co vás napadá, když se řekne občerstvení? Pro někoho to
může být třeba zmrzlina, meloun … (nechat reagovat děti). V čem spočívá
občerstvení od Pána Ježíše? Je to opět v tom, co nám říká Pán Ježíš. Když
budeme tišší a pokorní srdcem a nebudeme chtít prosazovat pouze sebe,
budeme mít v srdci radost z kamarádství a jistě uvidíme radost i u těch,
kteří si námi chtějí hrát.
Tak děti, pustíme se do toho? Nyní si vyberte každý jedno pravidlo a
můžete jej vybarvit a odnést si sebou domů.

