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SLOVNÍ KATECHEZE

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl
místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych
přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé
léto Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na
něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste
právě slyšeli.“ (Lk 4,14-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, to, co jsme právě slyšeli, se stalo před více než 2 000 lety. Ježíš přišel
do Nazareta? Kdo z vás ví, co je to Nazaret? (nechte odpovědět děti). Kdo
tam žil, kdo tam vyrůstal z malého chlapce v dospělého muže? (nechte
odpovědět děti). Ano, Nazaret byl domov Ježíše, jeho matky Marie a jeho
pěstouna Josefa. V Nazaretě si Ježíš jako malý chlapec hrál s ostatními
dětmi, chodil do synagogy, kde se učil o Hospodinu, pomáhal své mamince
Marii a také Josefovi v tesařské dílně. Všichni Ježíše i jeho rodinu znali a on
znal je. Nyní nám evangelista Lukáš píše o situaci, kdy Ježíš přišel do
synagogy v Nazaretě už jako dospělý muž a měl předčítat z Písma. Synagoga
znamená místo shromáždění, kde se židé scházeli, aby se společně modlili,
chválili Hospodina a také se ve víře vzdělávali. Školy, tak jak je známe my,
tenkrát ještě nebyly. Předčítat z Písma mohli jen ti nejlepší a nejváženější.
Byla to velká čest pro Ježíše, že ho o to požádali. Jaké ale muselo být pro
všechny překvapení, když to, co Ježíš četl, vztáhl na sebe. Když v Písmu
prorok Izaiáš, který žil přibližně 600 let před Ježíšem, mluví o tom, že Bůh
pošle Mesiáše, který přinese radostnou zvěst chudým, zajatým propuštění,
slepým navrácení zraku a že vyhlásí milostivé léto Páně, že tím Mesiášem je
Ježíš, kterého lidé z Nazareta znali od jeho dětství. Myslíte děti, že Ježíši v té
chvíli v synagoze věřili? Že v Ježíši poznali zaslíbeného Mesiáše? (nechte
odpovědět děti). Ne, nedokázali to pochopit ani přijmout. Jen Maria
Ježíšova maminka věděla, kdo Ježíš je. Věděla, že On je Boží Syn, který přišel
na zem, aby nás svou vlastní obětí na kříži smířil s Bohem a zajistil nám tak
možnost být v Božím království. Jaké štěstí, že my už to víme. Že my víme,
stejně jako Maria, kdo Ježíš je. My víme, že po třech dnech Ježíš vstal
z mrtvých a v Božím království má pro každého připravené místo. Ale, je
potřeba být opravdovým křesťanem, to znamená být s Kristem. Jak? Tak jak
se o tom mluví v dnešním evangeliu. Jestli jsme křesťané tak ani nám
nemohou být lhostejní chudí, zajatí, slepí lidé. Jsme to my, kdo jim mají
pomáhat. Můžeme pomáhat, když jsme ještě malí? (nechte odpovědět děti).
Můžeme. Třeba tím, že se za ně budeme modlit nebo si něco odřekneme pro
druhé.
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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.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo,
kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych
propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“ Pak zavřel knihu,
vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim
mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ (Lk 4,14-21)

Pomůcky: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli
Děti, to, co jsme právě slyšeli, se stalo před více než 2 000 lety. Ježíš přišel
do Nazareta? Kdo z vás ví, co je to Nazaret? (nechte odpovědět děti). Kdo
tam žil, kdo tam vyrůstal z malého chlapce v dospělého muže? (nechte
odpovědět děti). Ano, Nazaret byl domov Ježíše, jeho matky Marie a jeho
pěstouna Josefa. V Nazaretě si Ježíš jako malý chlapec hrál s ostatními
dětmi, chodil do synagogy, kde se učil o Hospodinu, pomáhal své mamince
Marii a také Josefovi v tesařské dílně. Všichni Ježíše i jeho rodinu znali a on
znal je. Nyní nám evangelista Lukáš píše o situaci, kdy Ježíš přišel do
synagogy v Nazaretě už jako dospělý muž a měl předčítat z Písma. Synagoga
znamená místo shromáždění, kde se židé scházeli, aby se společně modlili,
chválili Hospodina a také se ve víře vzdělávali. Školy, tak jak je známe my,
tenkrát ještě nebyly. Předčítat z Písma mohli jen ti nejlepší a nejváženější.
Byla to velká čest pro Ježíše, že ho o to požádali. Jaké ale muselo být pro
všechny překvapení, když to, co Ježíš četl, vztáhl na sebe. Když v Písmu
prorok Izaiáš, který žil přibližně 600 let před Ježíšem, mluví o tom, že Bůh
pošle Mesiáše, který přinese radostnou zvěst chudým, zajatým propuštění,
slepým navrácení zraku a že vyhlásí milostivé léto Páně, že tím Mesiášem je
Ježíš, kterého lidé z Nazareta znali od jeho dětství. Myslíte děti, že Ježíši v té
chvíli v synagoze věřili? Že v Ježíši poznali zaslíbeného Mesiáše? (nechte
odpovědět děti). Ne, nedokázali to pochopit ani přijmout. Jen Maria
Ježíšova maminka věděla, kdo Ježíš je. Věděla, že On je Boží Syn, který přišel
na zem, aby nás svou vlastní obětí na kříži smířil s Bohem a zajistil nám tak
možnost být v Božím království. Jaké štěstí, že my už to víme. Že my víme,
stejně jako Maria, kdo Ježíš je. My víme, že po třech dnech Ježíš vstal
z mrtvých a v Božím království má pro každého připravené místo. Ale, je
potřeba být opravdovým křesťanem, to znamená být s Kristem. Jak? Tak jak
se o tom mluví v dnešním evangeliu. Jestli jsme křesťané tak ani nám
nemohou být lhostejní chudí, zajatí, slepí lidé. Jsme to my, kdo jim mají
pomáhat. Můžeme pomáhat, když jsme ještě malí? (nechte odpovědět děti).
Můžeme. Třeba tím, že se za ně budeme modlit nebo si něco odřekneme pro
druhé. Zvládneme to? Vyplňte si teď pracovní list a přineste ho s obětními
dary k oltáři.

