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SLOVNÍ KATECHEZE

5. neděle velikonoční cyklus C
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35)

Milé děti, dnešní evangelium začíná slovy: „Nové přikázání vám dávám.“
To jsou slova Ježíše ve večeřadle, kde učedníkům Ježíš umyl nohy, aby jim
dal příklad lásky a služby.
A nyní slyšíme o novém přikázání. Nařídil toto přikázání Ježíš učedníkům,
nebo co s ním udělal? (nechte reagovat děti) Ježíš „nenařizuje“, ale nové
přikázání „daruje“. A co se má udělat s darem, který dostaneme? Máme ho
položit někam pod postel, aby nám ho nikdo nevzal, nebo do skříně, aby se
na něj neprášilo? (nechte reagovat děti) Co vy děti děláte s darem, který
od někoho dostanete? (nechte reagovat děti) Když dostaneme od někoho
dar, tak jej určitě rozbalíme, abychom si ten dárek mohli pěkně užít.
Darem, který od Ježíše učedníci a tím i my dostali, byla rada: „milujte se
navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. A slovo
přikázání, které jsme tam slyšeli, může také znamenat, slovo „posílat“.
Takže Ježíš nás posílá, abychom druhé lidi kolem nás měli rádi. Ježíš nás
posílá mít rád lidi kolem nás, protože ví, že když se takto lidi k sobě chovají,
tak jsou šťastní a láska se pomalu, ale jistě stává vzájemnou.
Můžete si to děti doma vyzkoušet. Zkuste si dnes společně se svými rodiči
a sourozenci napsat jednotlivá jména vaší rodiny na lístečky. Ty dejte do
nějaké mísy a každý ať si vylosuje jeden papírek s jedním jménem. Člena
rodiny, kterého budete mít na svém lístečku, pak zkuste celý den mít co
nejvíce rádi. Jméno, které jste si vylosovali, nikomu neříkejte a svoje
skutky lásky dělejte tajně. Když se vám to bude dařit, tak to určitě ta vaše
vylosovaná osoba pozná. Na konci dne, až se sejdete k modlitbě, si o tom
můžete popovídat. Uvidíte, že Ježíš měl pravdu, když nás „posílal“ mít rád
lidi kolem nás, protože to vede ke štěstí.
A druhá část dnešního krátkého úryvku evangelia se týká toho, jak
vypadáme. Jak nás vidí naše okolí. Ježíš nám říká: „Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Takže
křesťané nemají nějaké zvláštní viditelné znamení. Nenosí stejné oblečení,
podle kterého by se poznalo, že patří do jedné skupiny křesťanů. Jen si to
zkuste děti představit, že by třeba Ježíš řekl: „kdo chce být křesťanem, ať
nosí na sobě jen červené věci, aby okolí vědělo, že je křesťan“. To by bylo
strašné, protože nám se mohou líbit úplně jiné barvy. Podle Ježíše naším
poznávacím znamením, pro křesťany, má být něco jiného. Pamatujete si,
co? (nechte reagovat děti) Ano. Je to opět vzájemná láska.
Takže ať se nám to všem co nejlépe daří.

MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

5. neděle velikonoční cyklus C
„Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ (Jan 13,34-35)
Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli

Milé děti, dnešní evangelium začíná slovy: „Nové přikázání vám dávám.“
To jsou slova Ježíše ve večeřadle, kde učedníkům Ježíš umyl nohy, aby jim
dal příklad lásky a služby.
A nyní slyšíme o novém přikázání. Nařídil toto přikázání Ježíš učedníkům,
nebo co s ním udělal? (nechte reagovat děti) Ježíš „nenařizuje“, ale nové
přikázání „daruje“. A co se má udělat s darem, který dostaneme? Máme ho
položit někam pod postel, aby nám ho nikdo nevzal, nebo do skříně, aby se
na něj neprášilo? (nechte reagovat děti) Co vy děti děláte s darem, který
od někoho dostanete? (nechte reagovat děti) Když dostaneme od někoho
dar, tak jej určitě rozbalíme, abychom si ten dárek mohli pěkně užít.
Darem, který od Ježíše učedníci a tím i my dostali, byla rada: „milujte se
navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. A slovo
přikázání, které jsme tam slyšeli, může také znamenat, slovo „posílat“.
Takže Ježíš nás posílá, abychom druhé lidi kolem nás měli rádi. Ježíš nás
posílá mít rád lidi kolem nás, protože ví, že když se takto lidi k sobě chovají,
tak jsou šťastní a láska se pomalu, ale jistě stává vzájemnou.
Můžete si to děti doma vyzkoušet. Zkuste si dnes společně se svými rodiči
a sourozenci napsat jednotlivá jména vaší rodiny na lístečky. Ty dejte do
nějaké mísy a každý ať si vylosuje jeden papírek s jedním jménem. Člena
rodiny, kterého budete mít na svém lístečku, pak zkuste celý den mít co
nejvíce rádi. Jméno, které jste si vylosovali, nikomu neříkejte a svoje
skutky lásky dělejte tajně. Když se vám to bude dařit, tak to určitě ta vaše
vylosovaná osoba pozná. Na konci dne, až se sejdete k modlitbě, si o tom
můžete popovídat. Uvidíte, že Ježíš měl pravdu, když nás „posílal“ mít rád
lidi kolem nás, protože to vede ke štěstí.
A druhá část dnešního krátkého úryvku evangelia se týká toho, jak
vypadáme. Jak nás vidí naše okolí. Ježíš nám říká: „Podle toho všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“ Takže
křesťané nemají nějaké zvláštní viditelné znamení. Nenosí stejné oblečení,
podle kterého by se poznalo, že patří do jedné skupiny křesťanů. Jen si to
zkuste děti představit, že by třeba Ježíš řekl: „kdo chce být křesťanem, ať
nosí na sobě jen červené věci, aby okolí vědělo, že je křesťan“. To by bylo
strašné, protože nám se mohou líbit úplně jiné barvy. Podle Ježíše naším
poznávacím znamením, pro křesťany, má být něco jiného. Pamatujete si,
co? (nechte reagovat děti) Ano. Je to opět vzájemná láska.
Takže ať se nám to všem co nejlépe daří. (rozdejte dětem pracovní list)

