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 velikonoční cyklus C
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal
ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám!
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,19-23)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milí přátelé, dnešní čtení nám vypráví o strachu.
Už jste měly někdy velký strach? (dát dětem prostor) Strach patří mezi
normální pocity a často mají strach i dospělí. Maminky se bojí o své děti,
tatínkové třeba o to, aby měli stále dobrou práci. I děti se mohou
strachovat. Děti se často bojí tmy nebo se bojí, aby měly ve škole dobré
známky. Ale strach, o kterém jsme slyšeli v dnešním úryvku evangelia
podle Jana, je jiný. Je to strach, který apoštoly úplně ochromil. Strach,
který pro ně znamenal, že měli dveře zavřené. Strach z toho co bude dál.
Přijdou i pro ně vojáci a ukřižují je stejně, jako to udělali Ježíši? Nebo
nepřijdou a oni se budou muset vrátit, každý ke svému původnímu
řemeslu? Jak potom budou vysvětlovat svým blízkým, že celé tři roky se
toulali po různých vesnicích a doprovázeli nějakého „Ježíše“, kterého
nakonec stejně židé prohlásili za zločince a pověsili na kříž? Apoštolové
měli strach z římských nepřátel, ale také z lidí vlastního národa. Neměli
kam utéct, a proto zůstali schovaní a zamčení.
A co se stalo pak? Co způsobilo, že se najednou přestali třást strachy?(dát
dětem prostor) Ano, pomoc přišla od samotného Ježíše. Nejprve jim Pán
Ježíš ukázal své tělo, aby se nebáli, že mají nějaké bludy. Dokonce jim
dovolil, aby si na jeho rány sáhli. Měli tedy použít své smysly. Zrak a hmat
a tím nabít jistoty, že Ježíš není nějaký sen nebo přelud. Ale dal jim i ještě
něco jiného. Vzpomenete si někdo, co to bylo? (dát dětem prostor) Ježíš
na ně dechl a řekl: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou.“ Ježíš dal
apoštolům Ducha svatého. V síle tohoto Ducha, mohli potom otevřít dveře
a jít ven. Do celého světa. S Duchem svatým byli apoštolové zbaveni
strachu.
Ani my nemusíme mít strach, že nás „věřících“ je málo, že naši kamarádi
o Ježíši třeba nikdy neslyšeli, že třeba prožili Velikonoce jen na
Velikonoční pondělí s pomlázkou a barevnými vajíčky. Ani učedníků
tenkrát mnoho nebylo, ale měli Ducha sv., a jak jsme si už říkali, s Duchem
svatým se ničeho nebáli. Takže ani my se nemusíme bát, jde jen o to,
abychom přijali Ježíšův dar.
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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 velikonoční cyklus C
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy
měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal
ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám!
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ (Jan 20,19-23)
Pomůcky, které doporučujeme: Postavy na pracovním listu

Milí přátelé, dnešní čtení nám vypráví o strachu.
Už jste měly někdy velký strach? (dát dětem prostor) Strach patří mezi
normální pocity a často mají strach i dospělí. Maminky se bojí o své děti,
tatínkové třeba o to, aby měli stále dobrou práci. I děti se mohou
strachovat. Děti se často bojí tmy nebo se bojí, aby měly ve škole dobré
známky. Ale strach, o kterém jsme slyšeli v dnešním úryvku evangelia
podle Jana, je jiný. Je to strach, který apoštoly úplně ochromil. Strach,
který pro ně znamenal, že měli dveře zavřené. Strach z toho co bude dál.
Přijdou i pro ně vojáci a ukřižují je stejně, jako to udělali Ježíši? Nebo
nepřijdou a oni se budou muset vrátit, každý ke svému původnímu
řemeslu? Jak potom budou vysvětlovat svým blízkým, že celé tři roky se
toulali po různých vesnicích a doprovázeli nějakého „Ježíše“, kterého
nakonec stejně židé prohlásili za zločince a pověsili na kříž? Apoštolové
měli strach z římských nepřátel, ale také z lidí vlastního národa. Neměli
kam utéct, a proto zůstali schovaní a zamčení.
A co se stalo pak? Co způsobilo, že se najednou přestali třást strachy?(dát
dětem prostor) Ano, pomoc přišla od samotného Ježíše. Nejprve jim Pán
Ježíš ukázal své tělo, aby se nebáli, že mají nějaké bludy. Dokonce jim
dovolil, aby si na jeho rány sáhli. Měli tedy použít své smysly. Zrak a hmat
a tím nabít jistoty, že Ježíš není nějaký sen nebo přelud. Ale dal jim i ještě
něco jiného. Vzpomenete si někdo, co to bylo? (dát dětem prostor) Ježíš
na ně dechl a řekl: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěni nejsou.“ Ježíš dal
apoštolům Ducha svatého. V síle tohoto Ducha, mohli potom otevřít dveře
a jít ven. Do celého světa. S Duchem svatým byli apoštolové zbaveni
strachu. Ani my nemusíme mít strach, že nás „věřících“ je málo, že naši
kamarádi o Ježíši třeba nikdy neslyšeli, že třeba prožili Velikonoce jen na
Velikonoční pondělí s pomlázkou a barevnými vajíčky. Ani učedníků
tenkrát mnoho nebylo, ale měli Ducha sv., a jak jsme si už říkali, s Duchem
svatým se ničeho nebáli. Takže ani my se nemusíme bát, jde jen o to,
abychom přijali Ježíšův dar.
Nyní si vezměte pracovní list. Máte na něm dvě postavy. Obě mají
představovat Ježíše. Do té světlé můžete napsat to, co Tomáš řekl, když mu
Ježíš ukázal své rány. Kdo si to z evangelia zapamatoval?

