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SLOVNÍ KATECHEZE

14. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho
poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové
zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a
Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde
prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam
udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich
nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. (Mk 6,1-6)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš přišel domů. Kde byl
vlastně doma? Ví někdo z vás, jak se to místo jmenovalo? (nechte
reagovat děti) Byl to Nazaret, kde Ježíš se svou matkou Marií a
pěstounem Josefem žil do svých 30 let. Nyní, když se tam vrátil, tak už se
autor evangelia sv. Marek nezmiňuje o Josefovi. Nejspíš už v té době
nežil. Naopak se sv. Marek zmiňuje o dalších příbuzných. Byli jím Jakub,
Josef, Juda a Šimon. To byli pravděpodobně bratranci. V hebrejštině, což
je jazyk, kterým se tehdy mluvilo, se bratranci nazývají „pokrevenci,
bratry“. Takže Ježíš přišel po nějaké době opět domů. Ale nebylo to
návrat, ze kterého by se všichni radovali. Bylo to jiné, než je to
pravděpodobně u Vás, když se teď během léta vrátíte domů z tábora a
všichni mají radost, že jste v pořádku a jsou šťastní, že už jste doma.
Ježíše nevítali, ale jak jsme v evangeliu slyšeli, „pohoršovali se nad ním“.
Víte někdo proč? Na tuto otázku není lehké odpovědět. Možná, že už
slyšeli, že Ježíš má zázračné schopnosti a že se o něm říká, že je to slíbený
Mesiáš. A takové zvěsti nemohli uvěřit. Vždyť ho viděli v Josefově dílně,
jak pracuje jako tesař. Znali jeho matku. Viděli ho vyrůstat a najednou
mají uvěřit, že On je ten slíbený Mesiáš? A ani zázraky uzdravení, ani
vzkříšení mrtvých (jako byla Jairova dceruška), jim nestačily k tomu, aby
uvěřili, že Bůh je tak velký ve své lásce, že by se dokázal snížit
k obyčejnému člověku. Být obyčejným tesařem, což bylo mezi židy
podřadné povolání. Dělali to jen ti, kteří nevlastnili žádnou půdu, na
které by mohli hospodařit. Zkrátka většina z nich Ježíše odmítla jako
Mesiáše. A byli mezi nimi také nemocní. Mohl je podle Vás Ježíš
uzdravit? (nechte reagovat děti) Velmi rád by je uzdravil a také to dělal.
Ale jestli jste dávali minulou neděli pozor, tak víte, že k uzdravení je
potřeba víra, že Ježíš může někoho uzdravit. A tak některé uzdravil a od
ostatních odešel. Šel do okolních vesnic, kde učil a uzdravoval. A jak jsme
na tom my? Věříme, že Ježíš je Mesiáš to znamená Boží Syn?
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

14. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho
poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové
zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův, Judův a
Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde
prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam
udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich
nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. (Mk 6,1-6)
Pomůcka: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli a pastelky

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš přišel domů. Kde byl
vlastně doma? Ví někdo z vás, jak se to místo jmenovalo? (nechte
reagovat děti) Byl to Nazaret, kde Ježíš se svou matkou Marií a
pěstounem Josefem žil do svých 30 let. Nyní, když se tam vrátil, tak už se
autor evangelia sv. Marek nezmiňuje o Josefovi. Nejspíš už v té době
nežil. Naopak se sv. Marek zmiňuje o dalších příbuzných. Byli jím Jakub,
Josef, Juda a Šimon. To byli pravděpodobně bratranci. V hebrejštině, což
je jazyk, kterým se tehdy mluvilo, se bratranci nazývají „pokrevenci,
bratry“. Takže Ježíš přišel po nějaké době opět domů. Ale nebylo to
návrat, ze kterého by se všichni radovali. Bylo to jiné, než je to
pravděpodobně u Vás, když se teď během léta vrátíte domů z tábora a
všichni mají radost, že jste v pořádku a jsou šťastní, že už jste doma.
Ježíše nevítali, ale jak jsme v evangeliu slyšeli, „pohoršovali se nad ním“.
Víte někdo proč? Na tuto otázku není lehké odpovědět. Možná, že už
slyšeli, že Ježíš má zázračné schopnosti a že se o něm říká, že je to slíbený
Mesiáš. A takové zvěsti nemohli uvěřit. Vždyť ho viděli v Josefově dílně,
jak pracuje jako tesař. Znali jeho matku. Viděli ho vyrůstat a najednou
mají uvěřit, že On je ten slíbený Mesiáš? A ani zázraky uzdravení, ani
vzkříšení mrtvých (jako byla Jairova dceruška), jim nestačily k tomu, aby
uvěřili, že Bůh je tak velký ve své lásce, že by se dokázal snížit
k obyčejnému člověku. Být obyčejným tesařem, což bylo mezi židy
podřadné povolání. Dělali to jen ti, kteří nevlastnili žádnou půdu, na
které by mohli hospodařit. Zkrátka většina z nich Ježíše odmítla jako
Mesiáše. A byli mezi nimi také nemocní. Mohl je podle Vás Ježíš
uzdravit? (nechte reagovat děti) Velmi rád by je uzdravil a také to dělal.
Ale jestli jste dávali minulou neděli pozor, tak víte, že k uzdravení je
potřeba víra, že Ježíš může někoho uzdravit. V Nazaretě bylo málo lidí
víry a tak od nich odešel. Šel do okolních vesnic, kde učil a uzdravoval. A
jak jsme na tom my? Věříme, že Ježíš je Mesiáš to znamená Boží Syn?

Jestliže ano, tak vybarvěte pracovní list a doneste jej s obětními dary
k oltáři.

