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 postní, cyklus B
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl
před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak
vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi
a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a
zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (Mk 9,2-7)

Milí přátelé, dnešní evangelium nás vede na vysokou horu, na místo ticha
a setkání s Bohem. Stejnou výzvu můžeme vnímat i v tomto období před
Velikonocemi. Postní doba nás také vyzývá ke ztišení, k místu setkání
s Bohem, k naslouchání jeho hlasu. Už prožíváme druhou neděli postní a
víme, že najít si chvíli ztišení, klidu, chvíli na opravdovou modlitbu není
vždy jednoduché. Ale jistě to úsilí stojí za to. Dnešní text evangelia nás o
tom přesvědčuje. Ježíšovo učedníci Petr, Jakub a Jan museli podstoupit
tu námahu vyjít s Ježíšem na vysokou horu, odprostit se od všeho
ostatního, vynaložit úsilí, ale jejich odměna stála za to. Mohli uvidět
Ježíše v zářivém šatu. Zář jeho šatu je nad všechny lidské možnosti
(žádný bělič by to nedovedl). Jaká musí být teprve krása Syna? A pak dvě
postavy Eliáš a Mojžíš. Otec proroků a prostředník zákona. Je to
potvrzení proroctví i zákona, že Bůh je ten, který na člověka od stvoření
myslí se svou láskou a se svým vykoupením. A nakonec to nejkrásnější.
To co přimělo Petra, aby vyslovit touhu na tom místě už zůstat napořád.
Boží hlas, který již podruhé zazněl z oblaku. Zopakujme si, co řekl: „To je
můj milovaný Syn, toho poslouchejte“ Jak krásné je slyšet z Božích úst,
že je Ježíš milovaný Syn. Ale i my jsme milované Boží děti! Jinak by Ježíš
nenaplnil Boží vůli a z Hory Proměnění by se nevydal do Jeruzaléma a
neobětoval by se tam za nás na kříži, aby pak třetího dne vstal z mrtvých.
Ježíš to udělal z lásky k nám. A po svém vzkříšení nás nazývá svými
bratry. Takže i o Tobě i o mě Bůh říká, že jsme jeho milované děti. Je
důležité nepřeslechnout, že Bůh nás vyzývá, abychom Ježíše poslouchali.
Poslouchat také znamená naslouchat, slyšet, vnímat, dávat pozor.
Naslouchat evangeliu, znamená přijímat toto Slovo do našeho
konkrétního života. Tak jak to zmínil papež František na Popeleční
středu těmito slovy: „Zastav se, pohlédni a vrať se“.
Zastav se a naslouchej jako Petr, Jakub a Jan. Pohlédni na Ježíše a na
evangelium, jako na Slovo k Tvému konkrétnímu životu a vrať se
k Božímu záměru s Tebou. Buď láskou pro Boha a pro druhé.
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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 postní, cyklus B
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl
před nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný bělič na zemi by ho nedovedl tak
vybílit. Zjevil se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. Petr se ujal slova a řekl
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi
a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se objevil oblak a
zastínil je. Z oblaku se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“ (Mk 9,2-7)
Pomůcka: Slovo evangelia srolované v ruličky k rozebrání

Milí přátelé, dnešní evangelium nás vede na vysokou horu, na místo ticha
a setkání s Bohem. Stejnou výzvu můžeme vnímat i v tomto období před
Velikonocemi. Postní doba nás také vyzývá ke ztišení, k místu setkání
s Bohem, k naslouchání jeho hlasu. Už prožíváme druhou neděli postní a
víme, že najít si chvíli ztišení, klidu, chvíli na opravdovou modlitbu není
vždy jednoduché. Ale jistě to úsilí stojí za to. Dnešní text evangelia nás o
tom přesvědčuje. Ježíšovo učedníci Petr, Jakub a Jan museli podstoupit
tu námahu vyjít s Ježíšem na vysokou horu, odprostit se od všeho
ostatního, vynaložit úsilí, ale jejich odměna stála za to. Mohli uvidět
Ježíše v zářivém šatu. Zář jeho šatu je nad všechny lidské možnosti
(žádný bělič by to nedovedl). Jaká musí být teprve krása Syna? A pak dvě
postavy Eliáš a Mojžíš. Otec proroků a prostředník zákona. Je to
potvrzení proroctví i zákona, že Bůh je ten, který na člověka od stvoření
myslí se svou láskou a se svým vykoupením. A nakonec to nejkrásnější.
To co přimělo Petra, aby vyslovit touhu na tom místě už zůstat napořád.
Boží hlas, který již podruhé zazněl z oblaku. Zopakujme si, co řekl: „To je
můj milovaný Syn, toho poslouchejte“ Jak krásné je slyšet z Božích úst,
že je Ježíš milovaný Syn. Ale i my jsme milované Boží děti! Jinak by Ježíš
nenaplnil Boží vůli a z Hory Proměnění by se nevydal do Jeruzaléma a
neobětoval by se tam za nás na kříži, aby pak třetího dne vstal z mrtvých.
Ježíš to udělal z lásky k nám. A po svém vzkříšení nás nazývá svými
bratry. Takže i o Tobě i o mě Bůh říká, že jsme jeho milované děti. Je
důležité nepřeslechnout, že Bůh nás vyzývá, abychom Ježíše poslouchali.
Poslouchat také znamená naslouchat, slyšet, vnímat, dávat pozor.
Naslouchat evangeliu, znamená přijímat toto Slovo do našeho
konkrétního života. Tak jak to zmínil papež František na Popeleční
středu těmito slovy: „Zastav se, pohlédni a vrať se“.
Zastav se a naslouchej jako Petr, Jakub a Jan. Pohlédni na Ježíše a na
evangelium, jako na Slovo k Tvému konkrétnímu životu a vrať se
k Božímu záměru s Tebou. Buď láskou pro Boha a pro druhé. Můžete si
nyní každý vybrat slovo evangelia a snažte se na něj tento týden zaměřit.

