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

SLOVNÍ KATECHEZE

21. neděle v mezidobí cyklus B
Mnozí z jeho učedníků však, když to slyšeli, řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš
věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve,
až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená.
Slova, která jsem Vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš to
věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal,
že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho jeho učedníků odešlo a už
s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „ I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke
komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
(Jan 6, 60 -69)

Milí přátelé, minulou neděli jsme slyšeli, že židé reptali proti Ježíši, když o
sobě prohlašoval, že je chlebem života a kdo ho nepřijme, nemůže mít život
věčný. Pro židy to bylo určitě velmi těžké pochopit a přijmout, že Bůh se
stává tak obyčejnou a běžnou věcí, jakou je chléb, když pro ně je Bůh tak
velký, že ani nevyslovují jeho jméno. Dnes jsme ovšem slyšeli, že i učedníci
reptají. A co na to Ježíš? Snaží se je přesvědčit? Naléhá nějak na učedníky?
(nechte reagovat děti) Ne. Ježíš nechává úplnou svobodu. Ví, že, aby
člověk mohl přijmout víru v Syna člověka, potřebuje svobodu a milost. A
milost k člověku přichází, protože Bůh je milostivý.
V celé lidské historii se opakuje stále stejný zápas. Lidé nevěří a pochybují
o milosti Boží. Přitom ji někteří mohli zakusit doslova na vlastní kůži a
přece se jí zřekli. Jako např. Adam, který kvůli tomu odešel z Ráje nebo
celý Izraelský národ, který se opakovaně zříkal Boha v zaslíbené zemi. Čím
to je? Proč s tím člověk má takový problém? Protože nedokáže překonat
své lidství a lásku opětovat? Nedokáže se s důvěrou spolehnout na svého
Boha? Láska totiž vyžaduje reakci. Když mě někdo miluje, doufá, že i já
jeho budu milovat. Že láska se stane vzájemnou. Jenže opravdová láska
vyžaduje úsilí, vyžaduje nasadit se pro druhé, umenšit se, vyjít ze svého
pohodlí. Zkrátka láska něco stojí. A to se často člověku nechce. Být milován
Bohem, to je příjemné. Ale milovat Boha a druhé, to není vždy lehké. Co
nám tentokrát radí sv. Petr? V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že říká
Ježíši: „Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi
ten Svatý Boží!“ Takže co máme dělat? Nejprve si každý z nás v srdci znovu
řekněme, komu jsme to uvěřili. Je to Bůh lásky, Bůh, který se za mě
obětoval, protože touží po mé přítomnosti s Ním. A za druhé si najděme ta
slova věčného života, o kterých mluví Petr. Jsou to Ježíšova slova, která
najdeme v evangeliích. Zkusme si tento týden nějaká vybrat a žít je.

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.

21. neděle v mezidobí cyklus B
Mnozí z jeho učedníků však, když to slyšeli, řekli: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš
věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve,
až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená.
Slova, která jsem Vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš to
věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal,
že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho jeho učedníků odešlo a už
s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „ I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke
komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“
(Jan 6, 60 -69)
Pomůcky: Magnifikat další texty

Milí přátelé, minulou neděli jsme slyšeli, že židé reptali proti Ježíši, když o
sobě prohlašoval, že je chlebem života a kdo ho nepřijme, nemůže mít život
věčný. Pro židy to bylo určitě velmi těžké pochopit a přijmout, že Bůh se
stává tak obyčejnou a běžnou věcí, jakou je chléb, když pro ně je Bůh tak
velký, že ani nevyslovují jeho jméno. Dnes jsme ovšem slyšeli, že i učedníci
reptají. A co na to Ježíš? Snaží se je přesvědčit? Naléhá nějak na učedníky?
(nechte reagovat děti) Ne. Ježíš nechává úplnou svobodu. Ví, že, aby
člověk mohl přijmout víru v Syna člověka, potřebuje svobodu a milost. A
milost k člověku přichází, protože Bůh je milostivý.
V celé lidské historii se opakuje stále stejný zápas. Lidé nevěří a pochybují
o milosti Boží. Přitom ji někteří mohli zakusit doslova na vlastní kůži a
přece se jí zřekli. Jako např. Adam, který kvůli tomu odešel z Ráje nebo
celý Izraelský národ, který se opakovaně zříkal Boha v zaslíbené zemi. Čím
to je? Proč s tím člověk má takový problém? Protože nedokáže překonat
své lidství a lásku opětovat? Nedokáže se s důvěrou spolehnout na svého
Boha? Láska totiž vyžaduje reakci. Když mě někdo miluje, doufá, že i já
jeho budu milovat. Že láska se stane vzájemnou. Jenže opravdová láska
vyžaduje úsilí, vyžaduje nasadit se pro druhé, umenšit se, vyjít ze svého
pohodlí. Zkrátka láska něco stojí. A to se často člověku nechce. Být milován
Bohem, to je příjemné. Ale milovat Boha a druhé, to není vždy lehké. Co
nám tentokrát radí sv. Petr? V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že říká
Ježíši: „Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi
ten Svatý Boží!“ Takže co máme dělat? Nejprve si každý z nás v srdci znovu
řekněme, komu jsme to uvěřili. Je to Bůh lásky, Bůh, který se za mě
obětoval, protože touží po mé přítomnosti s Ním. A za druhé si najděme ta
slova věčného života, o kterých mluví Petr. Jsou to Ježíšova slova, která
najdeme v evangeliích nebo slova Panny Marie (rozdejte dětem přílohu).
Zkusme si tento týden nějaká vybrat a žít je.

