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

SLOVNÍ KATECHEZE

2. neděle adventní Cyklus C
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes
údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš
údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn
Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu. (Lk 3,1-6)

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli jména mnoha mužů, kteří
vládli velkým územím v době, kdy přišel Mesiáš. Tito vládci na Mesiáše
nečekali. Nepotřebovali ho. Jejich neomezená moc jim vyhovovala, vždyť
z ní měli obrovské výhody a rozhodně nepotřebovali, aby se jejich situace
nějak změnila. To neplatilo pro Izraelský národ, který na Mesiáše čekal.
Proroci jeho příchod pravidelně připomínali a jedním z největších
proroků je muž výstředního vzhledu a výstředního chování. Dnes bychom
ho snadno označili za blázna nebo alespoň za člověka nepřizpůsobivého.
O kom mluvím? Kdo je ten „blázen“, který se svým chováním výrazně liší
od většiny? (nechte odpovědět děti) Ano. Je to Jan Křtitel – předchůdce
Páně. Kde Jan žil a jak vypadal? (nechte odpovědět děti) Poušť opravdu
není nejlepší volba na pohodlný život a oblékání do velbloudí kůže jistě
nepatřilo zrovna k módnímu trendu té doby. Jan se zkrátka lišil. A to
nejen svým zjevem, ale především svým vlastním očekáváním. On věřil,
že Mesiáš je Bůh, který přijde, aby člověka zachránil. On dostal úkol od
Boha (a to právě na poušti), že na příchod Mesiáše se mají lidé připravit.
Jak? Co dělal Jan? (nechte odpovědět děti) Jan křtil ty, kteří chtěli očistit
svá srdce, aby jim až Pán přijde, nic nebránilo v jeho přijetí. A co Jan
lidem nařizoval? (nechte odpovědět děti) Že mají připravit cestu Pánu.
Vyrovnat stezky a srovnat každý pahorek. Proč zrovna toto? Jaký to mělo
smysl? Lidé si v té době často stavěli oltáře vlastním bohům. Všichni totiž
nečekali na Mesiáše. A srovnat pahorky znamenalo věřit jedinému Bohu.
Dát Boha na první místo. Dokážeme to i my? Dokážeme se na chvíli vzdát
svých počítačů nebo mobilů alespoň teď v adventní době? Nebo jsou pro
nás tyto věci „zbožtělé“ natolik, že bez nich nedokážeme být? Jak jsme na
tom? Jan nám slibuje, že ten kdo má Boha na prvním místě, uzří Boží
spásu. To by přece za to stálo, že?
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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.

2. neděle adventní Cyklus C
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes
údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Lysaniáš
údělným knížetem v Abiléně, za velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo Jan, syn
Zachariášův. Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Tak je
psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu
stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu. (Lk 3,1-6)
Pomůcky: kartička pro každého
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z ní měli obrovské výhody a rozhodně nepotřebovali, aby se jejich situace
nějak změnila. To neplatilo pro Izraelský národ, který na Mesiáše čekal.
Proroci jeho příchod pravidelně připomínali a jedním z největších
proroků je muž výstředního vzhledu a výstředního chování. Dnes bychom
ho snadno označili za blázna nebo alespoň za člověka nepřizpůsobivého.
O kom mluvím? Kdo je ten „blázen“, který se svým chováním výrazně liší
od většiny? (nechte odpovědět děti) Ano. Je to Jan Křtitel – předchůdce
Páně. Kde Jan žil a jak vypadal? (nechte odpovědět děti) Poušť opravdu
není nejlepší volba na pohodlný život a oblékání do velbloudí kůže jistě
nepatřilo zrovna k módnímu trendu té doby. Jan se zkrátka lišil. A to
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Dát Boha na první místo. Dokážeme to i my? Dokážeme se na chvíli vzdát
svých počítačů nebo mobilů alespoň teď v adventní době? Nebo jsou pro
nás tyto věci „zbožtělé“ natolik, že bez nich nedokážeme být? Jak jsme na
tom? Jan nám slibuje, že ten kdo má Boha na prvním místě, uzří Boží
spásu. To by přece za to stálo, že?

