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SLOVNÍ KATECHEZE

Svátek Svaté rodiny cyklus B
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma,
aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené
mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to
nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě
jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával
potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že
neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu,
právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle
Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Pane, propustit
svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy.“(Lk 2, 22-31)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, před týdnem jsme všichni slavili narozeniny. Kdo z vás mi
řekne, čí narozeniny to byly? (necháme reagovat děti) Ano, byly to
narozeniny Ježíše. Po jeho narození k němu přišlo hodně lidí. Nemuseli
čekat až na návštěvní hodiny, které jsou určené k návštěvám v porodnici,
protože Ježíš se v porodnici nenarodil. Kdo mi poví, kde se narodil?
(necháme reagovat děti) Narodil se v chlévě, který se čisťounké
porodnici rozhodně nepodobá. Chlév přece není místo k narození, ale
k umístění zvířat, kde je pro ně připraveno seno a kde mají teplo. Přesto
se tam, v tak nehostinném místě narodil největší král, který jak jsme
slyšeli v evangeliu z úst Simeona, přinese spásu všem národům. A ještě se
vás děti musím zeptat, kdo se mu vlastně přišel poklonit do betlémského
chléva? (necháme reagovat děti) Ano, byli to pastýři, lidé bez domova,
kteří hlídali svá stáda a se stády také putovali z místa na místo. Tito lidé
byli andělem vyzváni, aby šli k Ježíškovi a radovali se z jeho narození. A
oni šli a opravdu se z jeho narození velmi radovali. V dnešním evangeliu
jsme také slyšeli o člověku, který se při pohledu na malého Ježíška velmi
radoval. Už jsme se o něm před chvilkou zmínili. Víte, jak se jmenoval?
(necháme reagovat děti) Byl to Simeon, člověk spravedlivý a bohabojný.
A právě pro tyto jeho vlastnosti byl Simeon člověkem, který měl milost
(Ducha svatého), který mu slíbil, že než zemře, uvidí Mesiáše. Jak velká
musela být Simeonova radost, když ho konečně spatřil a dokonce si jej
mohl vzít do náruče? I my se jednou s Bohem setkáme a Bůh vezme nás
do své náruče. V té chvíli budeme prožívat stejnou radost, jakou měl
Simeon. Protože, jak Simeon řekl, spása, která skrze Ježíše Krista přišla
k člověku na zem, je pro všechny národy, a tedy i pro 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.

Svátek Svaté rodiny cyklus B
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár
hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl
to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od
Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí
Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo
obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Pane,
propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy.“ (Lk 2, 22-31)
Pomůcka: betlém v kostele

Milé děti, před týdnem jsme všichni slavili narozeniny. Kdo z vás mi
řekne, čí narozeniny to byly? (necháme reagovat děti) Ano, byly to
narozeniny Ježíše. Po jeho narození k němu přišlo hodně lidí. Nemuseli
čekat až na návštěvní hodiny, které jsou určené k návštěvám v porodnici,
protože Ježíš se v porodnici nenarodil. Kdo mi poví, kde se narodil?
(necháme reagovat děti) Narodil se v chlévě, který se čisťounké
porodnici rozhodně nepodobá. Přesto se tam, v tak nehostinném místě
narodil největší král, který jak jsme slyšeli v evangeliu z úst Simeona,
přinese spásu všem národům. A ještě se vás děti musím zeptat, kdo se mu
vlastně přišel poklonit do betlémského chléva? (necháme reagovat děti)
Ano, byli to pastýři, lidé bez domova, kteří hlídali svá stáda a se stády
také putovali z místa na místo. Tito lidé byli andělem vyzváni, aby šli
k Ježíškovi a radovali se z jeho narození. A oni šli a opravdu se z jeho
narození velmi radovali. Nyní se běžte každý podívat na betlém v našem
kostele a přijďte nám říci, kolik pastýřů jste v našem betlémě napočítali.
V dnešním evangeliu jsme také slyšeli o člověku, který se při pohledu na
malého Ježíška velmi radoval. Už jsme se o něm před chvilkou zmínili.
Víte, jak se jmenoval? (necháme reagovat děti) Byl to Simeon, člověk
spravedlivý a bohabojný. A právě pro tyto jeho vlastnosti byl Simeon
člověkem, který měl milost (Ducha svatého), který mu slíbil, že než
zemře, uvidí Mesiáše. Jak velká musela být Simeonova radost, když ho
konečně spatřil a dokonce si jej mohl vzít do náruče? I my se jednou
s Bohem setkáme a Bůh vezme nás do své náruče. V té chvíli budeme
prožívat stejnou radost, jakou měl Simeon. Protože, jak Simeon řekl,
spása, která skrze Ježíše Krista přišla k člověku na zem, je pro všechny
národy, a tedy i pro nás.

