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

SLOVNÍ KATECHEZE

20. neděle v mezidobí cyklus B
„Já jsem ten chléb živý, který sestupuje z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A
chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali:
„Jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám:
Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo
a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný
pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
Jako mně poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb,
který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové a umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na
věky.“ (Jan 6, 51 -58)

Milí přátelé, o tom, že Ježíš je chléb života, jsme slyšeli už minulou neděli.
Vlastně se začalo mluvit o chlebu, když jsme slyšeli o zázraku nasycení
velkého zástupu lidí pěti chleby a dvěma rybami. Pak jsme poslouchali o
tom, že lidé hledali Ježíše, aby se mohli sytit stále, a nakonec jsme slyšeli,
že reptají proti Ježíši a nedokáží přijmout to, že Ježíš sám sebe označuje za
„chléb života“. A dnes? Vnímáme, že text neustále graduje. Ježíš všem
posluchačům a tedy i nám říká, že kdo nebude jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebude mít v sobě život. A také říká, že jeho tělo je skutečný
pokrm a jeho krev skutečný nápoj. To vůbec není jednoduché přijmout.
Zvláště pro ty posluchače, kteří byli kolem Ježíše, znali jej a najednou měli
přijmout takovou věc. Pro nás je to možná trochu jednodušší (zvláště pro
ty, kteří se ve víře také vzdělávají), protože máme dvoutisíciletou
zkušenost církve a její úcty k eucharistii a také příklad mnoha světců, kteří
Ježíšovu přítomnost v eucharistii dosvědčovali svým svatým životem.
Dnes by nám ovšem neměla uniknout jedna, velmi podstatná věc. A tou je
tato věta: „Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já
dám, je mé tělo, obětované za život světa“. Bůh se nám dává a to tím
nejzákladnějším způsobem, který člověk zná. V pokrmu, který člověka sytí,
naplňuje, dodává síly, povzbuzuje a směruje k Bohu a k bratru. Aby to tak
bylo, tak se nejprve Bůh za člověka „obětuje“. Existuje snad větší láska než
tato? Bůh se za člověka obětuje, protože jeho láska k člověku je tak velká,
že nemyslí na lidskou vinu, ale na to, že stvořil člověka s úmyslem, aby
s Ním - s Bohem mohl přebývat v nekonečné radosti. A při tom všem
nechal člověku svobodu, aby si každý sám mohl rozhodnou, zda tuto lásku
přijme nebo odmítne.
Závěr dnešního evangelia musí každého naplnit velkou vděčností a
radostí: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ Kdo
by se o to chtěl připravit???

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.

20. neděle v mezidobí cyklus B
„Já jsem ten chléb živý, který sestupuje z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb,
který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli a říkali: „Jak nám tento
člověk může dát jíst svoje tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám: Když nebudete jíst tělo
Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný
a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mně poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten,
kdo jí mne, bude žít ze mne. To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne takový, jaký jedli otcové a
umřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky.“ (Jan 6, 51 -58)
Pomůcky: Píseň https://www.youtube.com/watch?v=OsnzX35dLog, noty Koinonia

Milí přátelé, o tom, že Ježíš je chléb života, jsme slyšeli už minulou neděli.
Vlastně se začalo mluvit o chlebu, když jsme slyšeli o zázraku nasycení
velkého zástupu lidí pěti chleby a dvěma rybami. Pak jsme poslouchali o
tom, že lidé hledali Ježíše, aby se mohli sytit stále, a nakonec jsme slyšeli,
že reptají proti Ježíši a nedokáží přijmout to, že Ježíš sám sebe označuje za
„chléb života“. A dnes? Vnímáme, že text neustále graduje. Ježíš všem
posluchačům a tedy i nám říká, že kdo nebude jíst tělo Syna člověka a pít
jeho krev, nebude mít v sobě život. A také říká, že jeho tělo je skutečný
pokrm a jeho krev skutečný nápoj. To vůbec není jednoduché přijmout.
Zvláště pro ty posluchače, kteří byli kolem Ježíše, znali jej a najednou měli
přijmout takovou věc. Pro nás je to možná trochu jednodušší (zvláště pro
ty, kteří se ve víře také vzdělávají), protože máme dvoutisíciletou
zkušenost církve a její úcty k eucharistii a také příklad mnoha světců, kteří
Ježíšovu přítomnost v eucharistii dosvědčovali svým svatým životem.
Dnes by nám ovšem neměla uniknout jedna, velmi podstatná věc. A tou je
tato věta: „Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já
dám, je mé tělo, obětované za život světa“. Bůh se nám dává a to tím
nejzákladnějším způsobem, který člověk zná. V pokrmu, který člověka sytí,
naplňuje, dodává síly, povzbuzuje a směruje k Bohu a k bratru. Aby to tak
bylo, tak se nejprve Bůh za člověka „obětuje“. Existuje snad větší láska než
tato? Bůh se za člověka obětuje, protože jeho láska k člověku je tak velká,
že nemyslí na lidskou vinu, ale na to, že stvořil člověka s úmyslem, aby
s Ním - s Bohem mohl přebývat v nekonečné radosti. A při tom všem
nechal člověku svobodu, aby si každý sám mohl rozhodnou, zda tuto lásku
přijme nebo odmítne. Závěr dnešního evangelia musí každého naplnit
velkou vděčností a radostí: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně
a já v něm.“ Kdo by se o to chtěl připravit??? Po svatém přijímání si
společně zazpívejme písničku „Všichni jsme jedno tělo“. (noty a text
rozdejte)

