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SLOVNÍ KATECHEZE

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup
jeho učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského
pobřeží. Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží
království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní
pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí
ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten
den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k
prorokům. (Lk 6, 17.20-23)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o blahoslavenstvích. Co to slovo vůbec
znamená? Blahoslavení – „přeji Ti blaho.“ A slyšeli jsme, že Ježíš přál blaho
všem, kteří byli hladoví, kteří byli smutní, kteří trpěli, kterým se druhý
posmívali za to, že mají rádi Ježíše. Milé děti, nepřipomínají vám tito lidé,
kterým to Ježíš říkal před 2000 lety někoho? Neznáme i my dnes nějaké lidi,
kteří trpí, kteří mají hlad, kteří jsou smutní nebo, kterým se druzí posmívají
nebo jim dokonce ubližují? (nechte odpovědět děti)
Chudé už tak často nevidíme, protože žijeme v zemi, kde je naštěstí mír a naše
země je na tom ekonomicky mnohem, mnohem lépe, než většina zemí naší
planety. Ale jsou země, kde je opravdu velký hlad. I pro ně platí Ježíšova slova
o Božím království? Ano, jistěže platí. Ježíš přišel, aby nás naučil lásce. Kdyby
lidé dělali to, co nám Ježíš říkal o nasycení hladových, o rozdělení se o šaty
s těmi, kteří je nemají, o napojení žíznivých atd., tak by tolik lidí nemuselo
trpět nedostatkem základních věcí k životu. Takže jsme to my, kdo se má
rozdělit s druhými a pak budeme spolu s nimi jásat a radovat se, jak to říká
Ježíš v dnešním evangeliu.
A ti smutní? Jsou kolem nás lidi, kteří nemají sílu se usmívat, kteří jsou
nešťastní a opuštění? (nechte odpovědět děti) Kdo má těmto lidem pomáhat,
kdo je má rozveselit? (nechte odpovědět děti) Jsme to opět my lidé, kteří mají
rádi Ježíše a slyšeli od něj, že se máme radovat s radujícími a plakat
s plačícími. Co se tím chce říci? Že nám nikdo nemáme být lhostejný, že se
máme snažit, přinášet radost druhým, že se máme na lidi usmívat, protože nás
to Ježíš naučil.
A jak je to s těmi, kteří jsou pronásledováni za to, že jsou křesťané? Nejsme to
někdy i my, kterým se druzí posmívají, že chodí na náboženství, že chodí do
kostela, že se doma modlí? (nechte odpovědět děti) A co nám Ježíš říká? „Vaše
je nebeské království, vy se budete smát, radujte se a jásejte“. Není to krásné?
Nebojme se prokazovat blaho druhým a budeme i my blahoslavení. A pak
bude Boží království už tady na zemi. Záleží na každém z nás.
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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.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil z hory a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho
učedníků a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrského a sidónského pobřeží. Ježíš se
zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo
nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno
vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou
odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům. (Lk 6, 17.20-23)

Pomůcky: Kartička se skutky tělesného milosrdenství
Děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o blahoslavenstvích. Co to slovo vůbec
znamená? Blahoslavení – „přeji Ti blaho.“ A slyšeli jsme, že Ježíš přál blaho
všem, kteří byli hladoví, kteří byli smutní, kteří trpěli, kterým se druhý
posmívali za to, že mají rádi Ježíše. Milé děti, nepřipomínají vám tito lidé,
kterým to Ježíš říkal před 2000 lety někoho? Neznáme i my dnes nějaké lidi,
kteří trpí, kteří mají hlad, kteří jsou smutní nebo, kterým se druzí posmívají
nebo jim dokonce ubližují? (nechte odpovědět děti)
Chudé už tak často nevidíme, protože žijeme v zemi, kde je naštěstí mír a naše
země je na tom ekonomicky mnohem, mnohem lépe, než většina zemí naší
planety. Ale jsou země, kde je opravdu velký hlad. I pro ně platí Ježíšova slova
o Božím království? Ano, jistěže platí. Ježíš přišel, aby nás naučil lásce. Kdyby
lidé dělali to, co nám Ježíš říkal o nasycení hladových, o rozdělení se o šaty
s těmi, kteří je nemají, o napojení žíznivých atd., tak by tolik lidí nemuselo
trpět nedostatkem základních věcí k životu. Takže jsme to my, kdo se má
rozdělit s druhými a pak budeme spolu s nimi jásat a radovat se, jak to říká
Ježíš v dnešním evangeliu.
A ti smutní? Jsou kolem nás lidi, kteří nemají sílu se usmívat, kteří jsou
nešťastní a opuštění? (nechte odpovědět děti) Kdo má těmto lidem pomáhat,
kdo je má rozveselit? (nechte odpovědět děti) Jsme to opět my lidé, kteří mají
rádi Ježíše a slyšeli od něj, že se máme radovat s radujícími a plakat
s plačícími. Co se tím chce říci? Že nám nikdo nemáme být lhostejný, že se
máme snažit, přinášet radost druhým, že se máme na lidi usmívat, protože nás
to Ježíš naučil.
A jak je to s těmi, kteří jsou pronásledováni za to, že jsou křesťané? Nejsme to
někdy i my, kterým se druzí posmívají, že chodí na náboženství, že chodí do
kostela, že se doma modlí? (nechte odpovědět děti) A co nám Ježíš říká? „Vaše
je nebeské království, vy se budete smát, radujte se a jásejte“. Není to krásné?
Nebojme se prokazovat blaho druhým a budeme i my blahoslavení. A pak
bude Boží království už tady na zemi. Záleží na každém z nás. (Rozdejte dětem
kartičku se skutky tělesného milosrdenství a společně si ji nahlas přečtěte).

