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

SLOVNÍ KATECHEZE

3. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat.
Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci?
Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které
padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám
vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden
člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl
vinaři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč
má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím,
snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“(Lk 13, 1-5)

Milí přátelé, dnešní evangelium začíná dvěma tragickými událostmi.
Jednou je poprava Galilejců, kteří se vzbouřili proti Římanům. Stalo se to
v chrámě, takže toto násilí dostalo nátěr svatokrádeže. Nemůžeme se tedy
divit, že lid očekával Mesiáše, který pomstní všechny křivdy, které na nich
byly spáchány. Jenže Ježíš nepřichází jako mstitel, ale jako Mesiáš, který
přišel zachránit každého člověka. A také v dnešním evangeliu můžeme
najít tu častou otázku „proč“. Proč se děje ve světě násilí, proč se nemám
dobře, proč existuje zlo? Ježíš v dnešním evangeliu říká, že zlo ve světě
existuje. Důležité ovšem je, jestli se jím necháme ovládat nebo jestli
půjdeme cestou, kterou nám nabízí On. Cestou, která, ačkoliv jí obklopují
i zlé věci, zůstává cestou naděje, cestou, která má cíl a ten cíl je Nebeské
království. Náš život Ježíš přirovnává k fíkovníku. To je strom, který plodí
nejen velmi chutné plody, ale také plody plné energie, plné draslíku a
vitamínu C a B, což je pro člověka důležité. Jeden fíkovník může každý rok
vydávat mnoho plodů. Stejně jako člověk, který, když žije v lásce k druhým
lidem, může přinášet mnoha lidem velký užitek a radost. Ale také může být
náš život podobný fíkovníku, který vypadá suchý, který nic neplodí a který
se k ničemu nehodí. V takovém případě náš život nikoho nepovzbuzuje,
nepřináší radost druhým ani sobě. Co s tím? Máme nějakou naději,
nějakou šanci? Bylo by pro nás velkou tragédií, kdybychom neměli šanci
začít znova. Kdybychom neměli naději, že Bůh nám chce odpustit a že
pakliže chceme, můžeme svůj život změnit.
Jak to udělat? Bez okopání, bez potu a dřiny to nepůjde. I zahradník
v našem podobenství musel vzít do ruky rýč a pořádně fíkovník okopat.
Jestliže chceme druhým a sobě přinášet radost, přinášet dobré plody
našeho života, tak se musíme zvednout a jít dělat dobré věci. Nestačí o tom
jen mluvit. Je třeba hýbat našimi svaly a myslet víc na dobro druhých než
na sebe. Postní doba je k tomu velmi příhodná.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

3. NEDĚLE POSTNÍ - CYKLUS C
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat.
Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci?
Ne, říkám vám; když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které
padla věž v Siloe a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám
vám; když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“ Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden
člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl
vinaři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! Proč
má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl: ‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím,
snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit.’“(Lk 13, 1-9)
Pomůcky: Kartička vytištěná pro každého

Milí přátelé, dnešní evangelium začíná dvěma tragickými událostmi.
Jednou je poprava Galilejců, kteří se vzbouřili proti Římanům. Stalo se to
v chrámě, takže toto násilí dostalo nátěr svatokrádeže. Nemůžeme se tedy
divit, že lid očekával Mesiáše, který pomstní všechny křivdy, které na nich
byly spáchány. Jenže Ježíš nepřichází jako mstitel, ale jako Mesiáš, který
přišel zachránit každého člověka. A také v dnešním evangeliu můžeme
najít tu častou otázku „proč“. Proč se děje ve světě násilí, proč se nemám
dobře, proč existuje zlo? Ježíš v dnešním evangeliu říká, že zlo ve světě
existuje. Důležité ovšem je, jestli se jím necháme ovládat nebo jestli
půjdeme cestou, kterou nám nabízí On. Cestou, která, ačkoliv jí obklopují
i zlé věci, zůstává cestou naděje, cestou, která má cíl a ten cíl je Nebeské
království. Náš život Ježíš přirovnává k fíkovníku. To je strom, který plodí
nejen velmi chutné plody, ale také plody plné energie, plné draslíku a
vitamínu C a B, což je pro člověka důležité. Jeden fíkovník může každý rok
vydávat mnoho plodů. Stejně jako člověk, který, když žije v lásce k druhým
lidem, může přinášet mnoha lidem velký užitek a radost. Ale také může být
náš život podobný fíkovníku, který vypadá suchý, který nic neplodí a který
se k ničemu nehodí. V takovém případě náš život nikoho nepovzbuzuje,
nepřináší radost druhým ani sobě. Co s tím? Máme nějakou naději,
nějakou šanci? Bylo by pro nás velkou tragédií, kdybychom neměli šanci
začít znova. Kdybychom neměli naději, že Bůh nám chce odpustit a že
pakliže chceme, můžeme svůj život změnit.
Jak to udělat? Bez okopání, bez potu a dřiny to nepůjde. I zahradník
v našem podobenství musel vzít do ruky rýč a pořádně fíkovník okopat.
Jestliže chceme druhým a sobě přinášet radost, přinášet dobré plody
našeho života, tak se musíme zvednout a jít dělat dobré věci. Nestačí o tom
jen mluvit. Je třeba hýbat našimi svaly a myslet víc na dobro druhých než
na sebe. Postní doba je k tomu velmi příhodná.

