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

SLOVNÍ KATECHEZE

29. neděle v mezidobí cyklus B
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám
splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé
slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete.
(Mk10,35-37)

Milí přátelé, slyšeli jsme, že za Ježíšem přišli učedníci Jakub a Jan. Synové
hromu. Říkalo se jim tak, podle jejich bouřlivé povahy. I přes tuto jejich
povahu jsou to učedníci, kteří měli k Ježíšovi spolu s Petrem hodně blízko.
Vždyť právě je si vzal Ježíš sebou do Jairova domu, aby byli svědky
vzkříšení malé holčičky. Právě oni jsou svědky Ježíšova proměnění na
Hoře Tábor. Právě tito tři učedníci by nejraději na Hoře Tábor zůstali a
postavili tam tři stany, to znamená v dnešní době chrámy, aby tak mohli
uctívat Boha. Ale právě tito tři učedníci sešli z Hory Tábor do Jeruzaléma,
aby tam byli Ježíšovi na blízku, když se v Getsemanech modlil před svým
utrpením.
Přesto, že byli svědky tolika zázraků a mohli slyšet Ježíšova slova, vidět
jeho lásku ke každému člověku, vidět i jeho únavu a sílu plnit Otcovu vůli,
nepochopili, že Ježíš není Mesiáš jejich tužeb. Ježíš je Mesiáš zaslíbený
Bohem. Oni ho milovali, vždyť Petr ho chtěl i bránit vlastním tělem, ale
milovali ho podle sebe, tak jak toho byli v té době schopni. Do jejich lásky
k Ježíši se promítali jejich vlastnosti, což vedlo až k tomu, že „obešli“
ostatní učedníky a šli si říct o místa na výsluní: „Dej, ať v tvé slávě
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“
Jak je časté takové chování u mnoha lidí! Člověk má tendenci přilnout
k něčemu, po čem touží a to si „zbožtit“. Tím může být droga, blahobyt,
rozkoš, ale i zdravá výživa, sport, touha po dokonalém těle atd.
Co potřebovali učedníci, aby pochopili? Co potřebujeme i my?
Potřebujeme Ducha sv., aby nás vedl a dal nám pochopit, co má v našem
životě tu pravou hodnotu. Jak toho dosáhneme? Nebojme se v modlitbě
prosit Ducha sv. o jeho dary. Vždyť i nám Ježíš říká: „Co chcete, abych pro
vás udělal?“

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.

29. neděle v mezidobí cyklus B
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám
splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé
slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete.
(Mk10,35-37)
Pomůcky: Modlitba k Duchu sv. z Kancionálu vytištěná pro každého

Milí přátelé, slyšeli jsme, že za Ježíšem přišli učedníci Jakub a Jan. Synové
hromu. Říkalo se jim tak, podle jejich bouřlivé povahy. I přes tuto jejich
povahu jsou to učedníci, kteří měli k Ježíšovi spolu s Petrem hodně blízko.
Vždyť právě je si vzal Ježíš sebou do Jairova domu, aby byli svědky
vzkříšení malé holčičky. Právě oni jsou svědky Ježíšova proměnění na
Hoře Tábor. Právě tito tři učedníci by nejraději na Hoře Tábor zůstali a
postavili tam tři stany, to znamená v dnešní době chrámy, aby tak mohli
uctívat Boha. Ale právě tito tři učedníci sešli z Hory Tábor do Jeruzaléma,
aby tam byli Ježíšovi na blízku, když se v Getsemanech modlil před svým
utrpením.
Přesto, že byli svědky tolika zázraků a mohli slyšet Ježíšova slova, vidět
jeho lásku ke každému člověku, vidět i jeho únavu a sílu plnit Otcovu vůli,
nepochopili, že Ježíš není Mesiáš jejich tužeb. Ježíš je Mesiáš zaslíbený
Bohem. Oni ho milovali, vždyť Petr ho chtěl i bránit vlastním tělem, ale
milovali ho podle sebe, tak jak toho byli v té době schopni. Do jejich lásky
k Ježíši se promítali jejich vlastnosti, což vedlo až k tomu, že „obešli“
ostatní učedníky a šli si říct o místa na výsluní: „Dej, ať v tvé slávě
zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“
Jak je časté takové chování u mnoha lidí! Člověk má tendenci přilnout
k něčemu, po čem touží a to si „zbožtit“. Tím může být droga, blahobyt,
rozkoš, ale i zdravá výživa, sport, touha po dokonalém těle atd.
Co potřebovali učedníci, aby pochopili? Co potřebujeme i my?
Potřebujeme Ducha sv., aby nás vedl a dal nám pochopit, co má v našem
životě tu pravou hodnotu. Jak toho dosáhneme? Nebojme se v modlitbě
prosit Ducha sv. o jeho dary. Vždyť i nám Ježíš říká: „Co chcete, abych pro
vás udělal?“ (rozdejte dětem modlitbu k Duchu sv.)

