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SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle adventní Cyklus C
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná
tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke
mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně!
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,39-45)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, než v adventu doputujeme společně s Marií a s Josefem do
Betléma, kde se Ježíš narodil, pojďme nyní do Judských hor za jednou
maminkou, která také čekala děťátko. Víte, ke komu nás dnes evangelium
přivádí? (nechte odpovědět děti) Ano. Je to Alžběta, která spolu se svým
mužem Zachariášem čekali ve svém pokročilém věku syna. Čekala
narození Jana Křtitele, velkého proroka Nového zákona, o kterém jsme
slyšeli minulou neděli. Že se jim narodí syn Jan, Zachariášovi řekl anděl
v Jeruzalémském chrámu. Jenže Zachariáš nechtěl té zprávě uvěřit a tak
byl až do narození Jana němý. To Panna Maria andělovi po zvěstování, že
se jí narodí syn, řekla něco jiného. Věděl by někdo z vás co? (nechte
odpovědět děti) Ano. Řekla ano a pak spěchala za Alžbětou. Proč? Co jí
vedlo k tomu, že zanechala svoji jistotu a bezpečí v Nazaretu, kde to znala
a kde ji mohl Josef pomáhat a šla do Judských hor? (nechte odpovědět
děti) Kdo si myslí, že Maria šla Alžbětě pomoci, tak odpověděl správně. I
když Maria sama byla těhotná, nebála se námahy a šla tam, kde její
pomoc byla zapotřebí. A co se stalo, když se tyto dvě budoucí maminky
setkaly? (nechte odpovědět děti) Stalo se to, že Alžběta jakmile uslyšela
Mariin pozdrav, velebila Matku očekávaného Mesiáše. Izrael očekával
příchod Mesiáše. Všichni se těšili, až konečně přijde, ale jak a kdy, to
nikdo nevěděl. Jak to tedy mohla s takovou jistotou Alžběta vědět? Vždyť
mobily, e-maily, televize ani radia ještě neexistovaly, a že Maria čeká
děťátko, na ní nebylo poznat? Kdo jí to prozradil? (nechte odpovědět
děti) Alžběta byla naplněna Duchem svatým a proto poznala v Marii
matku našeho Pána. Co to pro nás znamená? I my můžeme prosit Ducha
svatého, abychom mohli poznávat to, co nám Bůh chce darovat. A víte
děti, co nám chce darovat? Bůh nám dává sám sebe, když se narodil jako
dítě na tento svět a to už zítra v noci budeme oslavovat. Narozený Ježíš je
tím největším darem pro člověka. Tak se dnes se ještě těšme a zítra večer
už se společně radujme z Božího daru.
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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.

4. neděle adventní Cyklus C
V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně
pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná
tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke
mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně!
Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“ (Lk 1,39-45)
Pomůcka: pracovní list z Kanán- Katecheze na neděli, tužky

Milé děti, než v adventu doputujeme společně s Marií a s Josefem do
Betléma, kde se Ježíš narodil, pojďme nyní do Judských hor za jednou
maminkou, která také čekala děťátko. Víte, ke komu nás dnes evangelium
přivádí? (nechte odpovědět děti) Ano. Je to Alžběta, která spolu se svým
mužem Zachariášem čekali ve svém pokročilém věku syna. Čekala
narození Jana Křtitele, velkého proroka Nového zákona, o kterém jsme
slyšeli minulou neděli. Že se jim narodí syn Jan, Zachariášovi řekl anděl
v Jeruzalémském chrámu. Jenže Zachariáš nechtěl té zprávě uvěřit a tak
byl až do narození Jana němý. To Panna Maria andělovi po zvěstování, že
se jí narodí syn, řekla něco jiného. Věděl by někdo z vás co? (nechte
odpovědět děti) Ano. Řekla ano a pak spěchala za Alžbětou. Proč? Co jí
vedlo k tomu, že zanechala svoji jistotu a bezpečí v Nazaretu, kde to znala
a kde ji mohl Josef pomáhat a šla do Judských hor? (nechte odpovědět
děti) Kdo si myslí, že Maria šla Alžbětě pomoci, tak odpověděl správně. I
když Maria sama byla těhotná, nebála se námahy a šla tam, kde její
pomoc byla zapotřebí. A co se stalo, když se tyto dvě budoucí maminky
setkaly? (nechte odpovědět děti) Stalo se to, že Alžběta jakmile uslyšela
Mariin pozdrav, velebila Matku očekávaného Mesiáše. Izrael očekával
příchod Mesiáše. Všichni se těšili, až konečně přijde, ale jak a kdy, to
nikdo nevěděl. Jak to tedy mohla s takovou jistotou Alžběta vědět? Vždyť
mobily, e-maily, televize ani radia ještě neexistovaly, a že Maria čeká
děťátko, na ní nebylo poznat? Kdo jí to prozradil? (nechte odpovědět
děti) Alžběta byla naplněna Duchem svatým a proto poznala v Marii
matku našeho Pána. Co to pro nás znamená? I my můžeme prosit Ducha
svatého, abychom mohli poznávat to, co nám Bůh chce darovat. A víte
děti, co nám chce darovat? Bůh nám dává sám sebe, když se narodil jako
dítě na tento svět a to už zítra v noci budeme oslavovat. Narozený Ježíš je
tím největším darem pro člověka. Tak se dnes se ještě těšme a zítra večer
už se společně radujme z Božího daru. (rozdejte dětem pracovní list)

