MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. Třída

SLOVNÍ KATECHEZE

10. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst.
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se
pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý
Belzebubem. (Mk 3,20 – 27)

Milí přátelé, vy jste ve věku, kdy Vás někdy možná obtěžuje, že na Vás Vaši
rodiče stále dávají pozor. Díky své starostlivosti možná často používají
věty: „Už jsi jedla?“ Běž brzy spát, abys byl dobře odpočatý!“ „Neponocuj!“
„Nos na hlavě přikrývku, aby Ti sluníčko neublížilo.“ „Dávej pozor na to,
s kým se kamarádíš.“ Apod. Je Vám tato jejich starostlivost příjemná?
(nechte reagovat děti) Možná, že to některé z vás dost rozčiluje a máte
pocit, že už jste přece dost velcí na to, abyste sami věděli, zda máte hlad a
potřebujete se najíst nebo jakou vydržíte zátěž. Možná, že podobnou
starost měli i příbuzní Ježíše. Byli to pravděpodobně Jakub a Josef, Juda
a Šimon. První z nich Jakub byl významnou osobností, vedl jeruzalémskou
církev a je považován za autora stejnojmenného listu. A tito příbuzní se
vypravili za Ježíšem, aby se ho zmocnili. Protože vzpomínáte si, co se o
Ježíši říkalo? (nechte reagovat děti) Říkalo se o něm, že se pomátl na
rozumu. Na první pohled to tak i mohlo vypadat. Vždyť dnešní úryvek
evangelia popisuje Ježíše, který přijde do nějakého domu, aby si
odpočinul, najedl se, omyl se atd. A místo toho Ježíš nejí, ale opět mluví
k učitelům Zákona, kteří Ježíše obviňují, že je posedlý Belzebubem. To
znamená v překladu Pánem špíny. A to je velmi závažné obvinění, které
může znamenat pro Ježíše i rozsudek smrti. A co dělá Ježíš? Místo, aby
odešel se svými příbuznými, někde se schoval a žil běžným způsobem
života, tak veřejně mluví o Božím království, o podmínkách, které k němu
vedou, o lásce k nepřátelům, o skutcích milosrdenství, které jsou více než
zákon atd. A dokonce říká, že ten, kdo se bude chovat stejně jako On, kdo
bude budovat Boží království tam kde právě je, ten, kdo plní vůli Boží je
jako Ježíšův bratr nebo sestra i matka. Takže se tím dostávají na stejné
místo, jako Boží Syn. To je přece obrovská výzva. Být milován Bohem
stejně, jako jeho Syn. Takže co máme dělat? Stejně jako v podobenství,
které Ježíš uvedl o silákovi, máme se i my posilovat v lásce. Cvičit se v ní,
jako bychom byli vrcholovými sportovci, kteří také, aby dokázali vítězit,
musí posilovat. Milí přátelé, přeji Vám v tom velkou vytrvalost.
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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.

10. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst.
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se
pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý
Belzebubem. (Mk 3,20 – 27)

Pomůcka: Návod na „cvičení“ se v lásce.
Milí přátelé, vy jste ve věku, kdy Vás někdy možná obtěžuje, že na Vás Vaši
rodiče stále dávají pozor. Díky své starostlivosti možná často používají
věty: „Už jsi jedla?“ Běž brzy spát, abys byl dobře odpočatý!“ „Neponocuj!“
„Nos na hlavě přikrývku, aby Ti sluníčko neublížilo.“ „Dávej pozor na to,
s kým se kamarádíš.“ Apod. Je Vám tato jejich starostlivost příjemná?
(nechte reagovat děti) Možná, že to některé z vás dost rozčiluje a máte
pocit, že už jste přece dost velcí na to, abyste sami věděli, zda máte hlad a
potřebujete se najíst nebo jakou vydržíte zátěž. Možná, že podobnou
starost měli i příbuzní Ježíše. Byli to pravděpodobně Jakub a Josef, Juda
a Šimon. První z nich Jakub byl významnou osobností, vedl jeruzalémskou
církev a je považován za autora stejnojmenného listu. A tito příbuzní se
vypravili za Ježíšem, aby se ho zmocnili. Protože vzpomínáte si, co se o
Ježíši říkalo? (nechte reagovat děti) Říkalo se o něm, že se pomátl na
rozumu. Na první pohled to tak i mohlo vypadat. Vždyť dnešní úryvek
evangelia popisuje Ježíše, který přijde do nějakého domu, aby si
odpočinul, najedl se, omyl se atd. A místo toho Ježíš nejí, ale opět mluví
k učitelům Zákona, kteří Ježíše obviňují, že je posedlý Belzebubem. To
znamená v překladu Pánem špíny. A to je velmi závažné obvinění, které
může znamenat pro Ježíše i rozsudek smrti. A co dělá Ježíš? Místo, aby
odešel se svými příbuznými, někde se schoval a žil běžným způsobem
života, tak veřejně mluví o Božím království, o podmínkách, které k němu
vedou, o lásce k nepřátelům, o skutcích milosrdenství, které jsou více než
zákon atd. A dokonce říká, že ten, kdo se bude chovat stejně jako On, kdo
bude budovat Boží království tam kde právě je, ten, kdo plní vůli Boží je
jako Ježíšův bratr nebo sestra i matka. Takže se tím dostávají na stejné
místo, jako Boží Syn. To je přece obrovská výzva. Být milován Bohem
stejně, jako jeho Syn. Takže co máme dělat? Stejně jako v podobenství,
které Ježíš uvedl o silákovi, máme se i my posilovat v lásce. Cvičit se v ní,
jako bychom byli vrcholovými sportovci, kteří také, aby dokázali vítězit,
musí posilovat. Milí přátelé, přeji Vám v tom velkou vytrvalost. Aby Vám
to šlo lépe, vezměte si tady takovou pomůcku domů. Je v ní návod, jak se
cvičit v lásce.

