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

SLOVNÍ KATECHEZE

28. neděle v mezidobí cyklus B
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co
musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej
všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. (Mk 10, 17-22)

Milí přátelé, dnešní evangelium začíná velmi hezky: …nějaký člověk
poklekl před Ježíšem, kterého nazývá Dobrým Mistrem. Pak následuje
otázka. Vzpomenete, jaká? (nechte odpovědět děti) Ježíš se ptá onoho
člověka, proč ho nazývá „dobrým“. Přesto, že Ježíš moc dobře ví, jaké je
lidské srdce a ví, že v něm stále probíhá boj mezi dobrem a zlem. Stalo se
to prvotním hříchem, který spáchal Adam v ráji. Adam chtěl vlastnit něco,
co pro něj znamenalo zkázu. Tím byly plody ze stromu poznání dobra a zla.
Proto se rozhodl neposlechnout Boha, poznat zlo a to způsobilo, že z ráje
odešel. Tím jsme i my všichni vystaveni neustálému boji mezi láskou, která
nám byla Bohem dána do srdce a mezi naší touhou vlastnit. Ježíš odpovídá
v evangeliu bohatému muži, který je jinak velmi dobrý (slyšeli jsme, že
zachovával všechna přikázání), že jedině Bůh je dobrý.
Pak dnešní evangelium pokračuje krásným sdělením, že: „Ježíš, na něho
pohlédl s láskou“ Proč? (nechte odpovědět děti) Bylo tím, že ten člověk
touží mít věčný život s Bohem. Touží po Bohu. Vždyť zachovává Boží
zákony už od mládí a nechce od Ježíše žádnou pochvalu za to, jak jedná,
nechce od něj uzdravit a ani odpustit hříchy. Chce život věčný s Bohem.
Jen si vzpomeňte na evangelia, která jsme slyšeli v minulých nedělích.
Učedníci chtějí mít také život věčný, ale po Boží pravici. Přou se mezi
sebou, kdo je nejdůležitější. Odhánějí od Ježíše malé děti a zlobí se na
člověka, který uzdravuje v Ježíšově jménu. Učedníci byli zkrátka ještě
velmi ponořeni sami do sebe a chtěli Ježíše „vlastnit“. Na rozdíl od nich,
bohatý člověk z dnešního evangelia nechce žádná privilegia, chce návod na
věčný život. A to pravděpodobně vyvolalo pohled lásky Ježíše k němu.
Příběh z dnešního evangelia nekončí dobře. Ten muž byl zarmoucen a
odešel. Vlastnil mnoho majetku, na kterém bohužel lpěl. Máme i my něco
ve svém srdci, na čem lpíme natolik, že Bůh je až na „druhé koleji“?
Odejdeme i my? Nebo je naše touha být s Bohem silnější než všechno
ostatní? Chceme „vlastnit“, nebo být v Boží náruči?
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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.

28. neděle v mezidobí cyklus B
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co
musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé
svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem
zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej
všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to
slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. (Mk 10, 17-22)

Pomůcky: Pracovní list a tužky
Milí přátelé, dnešní evangelium začíná velmi hezky: …nějaký člověk
poklekl před Ježíšem, kterého nazývá Dobrým Mistrem. Pak následuje
otázka. Vzpomenete, jaká? (nechte odpovědět děti) Ježíš se ptá onoho
člověka, proč ho nazývá „dobrým“. Přesto, že Ježíš moc dobře ví, jaké je
lidské srdce a ví, že v něm stále probíhá boj mezi dobrem a zlem. Stalo se
to prvotním hříchem, který spáchal Adam v ráji. Adam chtěl vlastnit něco,
co pro něj znamenalo zkázu. Tím byly plody ze stromu poznání dobra a zla.
Proto se rozhodl neposlechnout Boha, poznat zlo a to způsobilo, že z ráje
odešel. Tím jsme i my všichni vystaveni neustálému boji mezi láskou, která
nám byla Bohem dána do srdce a mezi naší touhou vlastnit. Ježíš odpovídá
v evangeliu bohatému muži, který je jinak velmi dobrý (slyšeli jsme, že
zachovával všechna přikázání), že jedině Bůh je dobrý.
Pak dnešní evangelium pokračuje krásným sdělením, že: „Ježíš, na něho
pohlédl s láskou“ Proč? (nechte odpovědět děti) Bylo tím, že ten člověk
touží mít věčný život s Bohem. Touží po Bohu. Vždyť zachovává Boží
zákony už od mládí a nechce od Ježíše žádnou pochvalu za to, jak jedná,
nechce od něj uzdravit a ani odpustit hříchy. Chce život věčný s Bohem.
Jen si vzpomeňte na evangelia, která jsme slyšeli v minulých nedělích.
Učedníci chtějí mít také život věčný, ale po Boží pravici. Přou se mezi
sebou, kdo je nejdůležitější. Odhánějí od Ježíše malé děti a zlobí se na
člověka, který uzdravuje v Ježíšově jménu. Učedníci byli zkrátka ještě
velmi ponořeni sami do sebe a chtěli Ježíše „vlastnit“. Na rozdíl od nich,
bohatý člověk z dnešního evangelia nechce žádná privilegia, chce návod na
věčný život. A to pravděpodobně vyvolalo pohled lásky Ježíše k němu.
Příběh z dnešního evangelia nekončí dobře. Ten muž byl zarmoucen a
odešel. Vlastnil mnoho majetku, na kterém bohužel lpěl. Máme i my něco
ve svém srdci, na čem lpíme natolik, že Bůh je až na „druhé koleji“?
Odejdeme i my? Nebo je naše touha být s Bohem silnější než všechno
ostatní? Chceme „vlastnit“, nebo být v Boží náruči? (rozdejte prac.listy)

