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

SLOVNÍ KATECHEZE

18. neděle v mezidobí cyklus B
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa
a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se
dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat,
abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on
poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové
jedli na poušti manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,
pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb
Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb
pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve
mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,24-35)

Milí přátelé, minulou neděli jsme slyšeli, že Ježíš nasytil pěti chleby a
dvěma rybami obrovský zástup lidí. Tento veliký zázrak musel vyvolat
v lidech úžas a touhu sdělit to i ostatním. Navíc by to bylo velmi snadné, jít
za Ježíšem, nestarat se o svá pole a vinice, o svá stáda a kdykoli, kdy bude
mít člověk hlad požádat Ježíše o pokrm. Může nám to připomenout situaci,
kdy byl Ježíš na poušti a ďábel mu také nabízí chléb bez práce. Vzpomenete
si, co tenkrát na to Ježíš odpověděl? (nechte reagovat děti) Řekl: „Ne
jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích
úst.“ (Mt 4,4) Takže, když Ježíše lidé po nasycení hledali, připomíná jim
Ježíš, že více než chléb a všechny hmotné věci světa (i když jsou často velmi
potřebné) rozhodně nejsou důležitější než Slovo Boží – Bůh sám. On je
tím, který má naplnit naše srdce, náš smysl života. Pro mnoho lidí to tak
bohužel není. Touha mít lepší dům než ti druzí, lepší auto, lepší dovolenou,
prestižní práci nebo oblečení vede často lidi k vyčerpání z množství práce,
která tyto luxusní věci zajišťuje a tím k postupnému vyčerpání a
nespokojenosti. Ale zkusme si vzpomenout na apoštoly, které Ježíš vyslal
na misijní cesty do okolí. Co měli mít s sebou? Jen to co měli na sobě, hůl
a Slovo Boží. Ve skutečnosti toho člověk mnoho nepotřebuje k tomu, aby
byl šťastný. Rozhodně nepotřebuje luxus. To co potřebuje je vědomí, že je
v náruči Boží a že Boží slovo se projevuje v jeho životě konkrétními skutky.
Ti lidé v Kafarna to pochopili a pravou radost a smysl svého žití, které Ježíš
sám nazývá „chlebem, který nepomíjí“ touží dostávat od Boha stále. I my
o něj usilujme. Podaří se nám to tím, že Boží Slovo budeme opravdu žít.
Radost pak bude úplná.

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

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

18. neděle v mezidobí cyklus B
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Kafarnaa
a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem přijel?“ Ježíš
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale že jste se
dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému
životu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme dělat,
abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on
poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové
jedli na poušti manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen,
pravím vám: Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb
Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb
pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve
mne, nebude nikdy žíznit.“ (Jan 6,24-35)
Pomůcky: Slovo Boží od Paulínek, nůžky

Milí přátelé, minulou neděli jsme slyšeli, že Ježíš nasytil pěti chleby a
dvěma rybami obrovský zástup lidí. Tento veliký zázrak musel vyvolat
v lidech úžas a touhu sdělit to i ostatním. Navíc by to bylo velmi snadné, jít
za Ježíšem, nestarat se o svá pole a vinice, o svá stáda a kdykoli, kdy bude
mít člověk hlad požádat Ježíše o pokrm. Může nám to připomenout situaci,
kdy byl Ježíš na poušti a ďábel mu také nabízí chléb bez práce. Vzpomenete
si, co tenkrát na to Ježíš odpověděl? (nechte reagovat děti) Řekl: „Ne
jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích
úst.“ (Mt 4,4) Takže, když Ježíše lidé po nasycení hledali, připomíná jim
Ježíš, že více než chléb a všechny hmotné věci světa (i když jsou často velmi
potřebné) rozhodně nejsou důležitější než Slovo Boží – Bůh sám. On je
tím, který má naplnit naše srdce, náš smysl života. Pro mnoho lidí to tak
bohužel není. Touha mít lepší dům než ti druzí, lepší auto, lepší dovolenou,
prestižní práci nebo oblečení vede často lidi k vyčerpání z množství práce,
která tyto luxusní věci zajišťuje a tím k postupnému vyčerpání a
nespokojenosti. Ale zkusme si vzpomenout na apoštoly, které Ježíš vyslal
na misijní cesty do okolí. Co měli mít s sebou? Jen to co měli na sobě, hůl
a Slovo Boží. Ve skutečnosti toho člověk mnoho nepotřebuje k tomu, aby
byl šťastný. Rozhodně nepotřebuje luxus. To co potřebuje je vědomí, že je
v náruči Boží a že Boží slovo se projevuje v jeho životě konkrétními skutky.
Ti lidé v Kafarna to pochopili a pravou radost a smysl svého žití, které Ježíš
sám nazývá „chlebem, který nepomíjí“ touží dostávat od Boha stále. I my
o něj usilujme. Podaří se nám to tím, že Boží Slovo budeme opravdu žít.
Radost pak bude úplná. Vyberte si nyní Slovo Boží, vystřihněte a vezměte.

