MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

2. neděle adventní cyklus B
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: Je psáno u proroka Izaiáše:
„Hle, posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel (vystoupil) na poušti, hlásal
křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a všichni
jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a (přitom) vyznávali své
hříchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem
divokých včel. Kázal: “Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se
sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít
Duchem svatým.“ (Mk 1, 1-8)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, dnes jsme slyšeli o hlasu volajícím na poušti. Máte rádi, když
na vás maminka hezky zavolá, třeba proto, aby jste přišli k obědu?
(nechat reagovat děti) Nebo, když vás tatínek nebo nějaký kamarád
(kamarádka) zavolá, abyste si s ním šli hrát? (nechat reagovat děti) Když
vás někdo volá a hezky vysloví vaše jméno, dá se z toho usoudit, že vás
čeká něco příjemného. Možná něco, na co jste se těšili. A tak je to i
s hlasem Jana Křtitele, jak jsme o tom slyšeli v dnešním evangeliu. Volá
na každého z nás. Vzpomene si někdo, co vlastně Jan Křtitel říká?
(nechat reagovat děti) Ano, Jan Křtitel volá: „Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky“. Připravit cestu Pánu vlastně spočívá již v tom, že
si uvědomujeme, koho vlastně očekáváme. Nečekáme jen krásnou
vánoční atmosféru, plné stoly cukroví a rozzářený stromeček. Očekáváme
přece něco mnohem většího. A to je Bůh, který se narodil jako malé dítě
v Betlémě. Bůh, který o Vánocích vstupuje nejen do našeho domu, ale
také do každého lidského srdce. A jak mu máme vyrovnat stezky? Ve
starozákonní době, když se lidé vzdálili od Boha, začali se klanět modlám,
pro které stavěli oltáře. Jan Křtitel chce, aby se lidé znovu rozpomenuli
na pravého Boha a zbořili nepravé oltáře. Vyrovnali stezky, protože
k Bohu se jde cestou přímou, cestou srdce. Ale co my s tím dneska? I my
si často tvoříme modly a to z počítačů, televizí, playstationů atd. Sice se
jim neklaníme, ale o to možná hůře, protože jim věnujeme hodiny a
hodiny času. Zkusme být, jako Ti lidé, kteří slyšeli Janův hlas, změnili svá
smýšlení a rozhodli se začít znovu. I my zkusme opustit v adventu od
lákadel všeho druhu a např. si místo toho přečíst nějaký úryvek z bible.
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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.
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pokračování
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přece něco mnohem většího. A to je Bůh, který se narodil jako malé dítě
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