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

SLOVNÍ KATECHEZE

17. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup,
protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se
svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a
uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé
najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu
odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo.“
Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má
pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé
posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom
Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli,
řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to
plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. (Jan 6,1-13)

Milí přátelé, všichni dobře víme, že k tomu, abychom mohli žít,
potřebujeme jídlo. A proto lidé pracují, aby si zajistili své potřeby. Cílem
lidské práce je tedy jíst: žít. Jak se ale jí? Živočich přijímá svůj pokrm sám
u žlabu nebo bojuje s protivníkem o kořist. Ale člověk je stvořen, aby
obvykle jedl kolem stolu, s bratřími. Fast food konzumovaný o samotě utiší
živočišný hlad, ale ne hlad člověka. Jeho život a jeho smrt závisí na tom,
jaký vztah má k „chlebu“. Jakému? Všichni čtyři evangelisté uvádějí tento
zázrak rozmnožení chleba a nasycení zástupů s odkazem na chléb, který
dává život. Na chléb, kterým je sám Bůh. Proto Ježíš „zkouší“ Filipa
otázkou, kde vezmeme chléb, kterým bychom nasytili zástup lidí? Ježíš,
jak je psáno v dnešním evangeliu už věděl, co chce udělat. Chce, aby
apoštolové viděli zázrak, kterým je láska Boha k člověku. Bůh se totiž o
člověka stará a to nejen tím, že uspokojuje jeho přirozené potřeby, ale
především tím, že se dává člověku cele. Dává se v eucharistii, aby člověk
měl život věčný a plnost od Boha. Ale v dnešním evangeliu je ještě jedna
velmi důležitá věc. A tím je láska člověka k Bohu. Můžeme ji vidět v tom
chlapci, který nesl na druhý břeh pět chlebů a dvě ryby. On, na rozdíl od
druhých měl zásoby. Nesl toto břímě a je ochotný jej darovat Ježíši. Možná,
že i někdo další měl u sebe jídlo. Ale nenabídl jej. Tento chlapec svou
ochotou darovat to co má, se stává součástí zázraku. Pravděpodobně si
neuměl představit, co s jeho chleby a rybami Ježíš udělá, ale muselo mu
být jasné, že je to příliš málo na tak velký zástup. Přesto s důvěrou vše
Ježíši nabízí. A díky tomu Bůh koná. Dokážeme i my dát Bohu to, co
máme? Může i na naší lásce k Bohu, Bůh konat ve světě velké věci?
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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.

17. neděle v mezidobí cyklus B
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože
viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.
Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází
velký zástup, řekl Filipovi: „Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To však řekl, aby ho zkoušel,
protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: „Za dvě stě denárů chleba jim nestačí,
aby se na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z jeho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – mu
řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?“ Ježíš řekl:
„Postarejte se, ať se lidé posadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi
pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se
najedli, řekl učedníkům: „Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Sebrali je tedy a bylo to
plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Jan 6,1-13)
Pomůcky: věta evangelia do kapsy

Milí přátelé, všichni dobře víme, že k tomu, abychom mohli žít,
potřebujeme jídlo. A proto lidé pracují, aby si zajistili své potřeby. Cílem
lidské práce je tedy jíst: žít. Jak se ale jí? Živočich přijímá svůj pokrm sám
u žlabu nebo bojuje s protivníkem o kořist. Ale člověk je stvořen, aby
obvykle jedl kolem stolu, s bratřími. Fast food konzumovaný o samotě utiší
živočišný hlad, ale ne hlad člověka. Jeho život a jeho smrt závisí na tom,
jaký vztah má k „chlebu“. Jakému? Všichni čtyři evangelisté uvádějí tento
zázrak rozmnožení chleba a nasycení zástupů s odkazem na chléb, který
dává život. Na chléb, kterým je sám Bůh. Proto Ježíš „zkouší“ Filipa
otázkou, kde vezmeme chléb, kterým bychom nasytili zástup lidí? Ježíš,
jak je psáno v dnešním evangeliu už věděl, co chce udělat. Chce, aby
apoštolové viděli zázrak, kterým je láska Boha k člověku. Bůh se totiž o
člověka stará a to nejen tím, že uspokojuje jeho přirozené potřeby, ale
především tím, že se dává člověku cele. Dává se v eucharistii, aby člověk
měl život věčný a plnost od Boha. Ale v dnešním evangeliu je ještě jedna
velmi důležitá věc. A tím je láska člověka k Bohu. Můžeme ji vidět v tom
chlapci, který nesl na druhý břeh pět chlebů a dvě ryby. On, na rozdíl od
druhých měl zásoby. Nesl toto břímě a je ochotný jej darovat Ježíši. Možná,
že i někdo další měl u sebe jídlo. Ale nenabídl jej. Tento chlapec svou
ochotou darovat to co má, se stává součástí zázraku. Pravděpodobně si
neuměl představit, co s jeho chleby a rybami Ježíš udělá, ale muselo mu
být jasné, že je to příliš málo na tak velký zástup. Přesto s důvěrou vše
Ježíši nabízí. A díky tomu Bůh koná. Dokážeme i my dát Bohu to, co
máme?
Vezměte si kartičku s větou evangelia na tento týden do kapsy a zkuste si
ji často číst.

