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SLOVNÍ KATECHEZE

9. neděle v mezidobí cyklus B
Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu
řekli: „Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?“ Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal
David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu – bylo to za
velekněze Abiatara – a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?“
A řekl jim: „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad
sobotou!“. (Mk 2,23 – 28)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, ve čtvrtek jsme prožili svátek, kterému se říká Boží Tělo.
Většinou kolem tohoto svátku přicházejí připravené děti k 1. sv. přijímání.
A právě Boží Tělo má velkou souvislost s dnešním textem evangelia, který
jsme právě slyšeli. V něm nám totiž sv. Marek, autor tohoto evangelia
vypravuje, co se stalo při cestě Ježíše a učedníků, když procházeli polem,
na kterém rostlo obilí. Měli hlad a tak trhali obilí a jedli jeho semena. To si
asi dnes neumíme představit. Jíst semena obilí. Když my dnes máme hlad,
stačí otevřít ledničku a v ní se vždycky najde něco na zub. Nebo se s rodiči
vyrazí na nákup do nějakého supermarketu a koupí se jídlo nejen na
utišení hladu, ale také na chuť. Ale učedníci a Ježíš? Měli i oni možnost jít
do nějakého supermarketu a koupit si tam nějakého hamburgera? (nechte
reagovat děti). Učedníci byli rádi, že se mohou nasytit alespoň semeny
obilí, které museli vyloupat ze slupek, kterým se říká plevy a jíst je jen tak.
Farizeové neměli problém s tím, že učedníci jedí právě toto, ale problém
byl v tom, kdy to jedli. Vzpomene si někdo z vás, v jaký den týdnu se to
stalo? (nechte reagovat děti) Stalo se to v sobotu. A sobota byla a je pro
židy dnem, kdy se nesmí pracovat. To znamená, že se ani nesmí trhat klasy
a odloupávat plevy ze semen. Ale Ježíš farizee napomíná, že dokud je On
– Boží Syn s učedníky, je to čas slávy a radosti, kdy Bůh všechno naplňuje
a všemu dává život. On sám se nám stává pokrmem, což jsme slavili právě
při slavnosti Božího Těla. Ježíš je tedy víc než sobota, je pánem nad
sobotou. On je chlebem, který dává život. Protože když se jím sytíme, je
v nás přítomen svou milostí a náš život se tak stává stálou oslavou. Proto
když přijímáme Ježíše je to den slavnosti a radosti. Víte děti, který den to
většinou slavíme? (nechte reagovat děti) Ano, je to neděle, kdy se křesťané
scházejí na bohoslužby, aby společně chválili Boha, aby poslouchali Boží
slovo a přijímali Ježíše ve svátosti oltářní. Přeji vám tedy, aby každá neděle
byla pro vás slavností.
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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.

9. neděle v mezidobí cyklus B
Jednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu
řekli: „Hle, proč dělají, co se v sobotu nesmí?“ Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal
David, když byl v nouzi a měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu – bylo to za
velekněze Abiatara – a jedl posvátné chleby, které smějí jíst jenom kněží, a dal i své družině?“
A řekl jim: „Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad
sobotou!“ (Mk 2,23 – 28)
Pomůcka: nějaká semena např. slunečnice v misce

Milé děti, ve čtvrtek jsme prožili svátek, kterému se říká Boží Tělo. A právě
Boží Tělo má velkou souvislost s dnešním textem evangelia, který jsme
právě slyšeli. To, co nám sv. Marek popisuje, je něco podobného, co mám
tady v této misce. (ukažte dětem misku se slunečnicí, kterou máte nejprve
přikrytou šátkem) Kdo má odvahu a zkusí si do misky sáhnout a poznat
podle hmatu co v ní je? (ať se děti sáhnou do misky) Jsou to semena
slunečnice a podobná semena, ale obilí sbírali učedníci, když šli s Ježíšem
po poli. Měli totiž hlad a tak trhali obilí a jedli. To si asi dnes neumíme
představit. My, když dostaneme hlad, otevřeme ledničku a v ní se vždycky
najde něco na zub. Nebo s rodiči vyrazíme na nákup do nějakého
supermarketu a koupíme jídlo nejen na utišení hladu, ale také na chuť. Ale
učedníci a Ježíš? Měli i oni možnost jít do nějakého supermarketu a koupit
si tam nějakého hamburgera? (nechte reagovat děti). Učedníci byli rádi,
že se mohou nasytit alespoň semeny obilí, které museli vyloupat ze slupek,
kterým se říká plevy a jíst je jen tak. Farizeové neměli problém s tím, že
učedníci jedí právě toto, ale problém byl v tom, kdy to jedli. Vzpomene si
někdo z vás, v jaký den týdnu se to stalo? (nechte reagovat děti) Stalo se
to v sobotu. A sobota byla a je pro židy dnem, kdy se nesmí pracovat. To
znamená, že se ani nesmí trhat klasy a odloupávat plevy ze semen. Ale
Ježíš farizee napomíná, že dokud je On – Boží Syn s učedníky, je to čas
slávy a radosti, kdy Bůh všechno naplňuje a všemu dává život. On sám se
nám stává pokrmem, což jsme slavili právě při slavnosti Božího Těla. Ježíš
je tedy víc než sobota, je pánem nad sobotou. On je chlebem, který dává
život. Protože když se jím sytíme, je v nás přítomen svou milostí a náš život
se tak stává stálou oslavou. Proto když přijímáme Ježíše je to den slavnosti
a radosti. Víte děti, který den to většinou slavíme? (nechte reagovat děti)
Ano, je to neděle, kdy se křesťané scházejí na bohoslužby, aby společně
chválili Boha, aby poslouchali Boží slovo a přijímali Ježíše ve svátosti
oltářní. Přeji vám tedy, aby každá neděle byla pro vás slavností.

