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 V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl
místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych
přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto
Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“ (Lk 4,14-21)

Milí přátelé, to, co jsme právě slyšeli, se stalo před více než 2 000 lety.
Jak si tedy vysvětlit větu: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli“? Platí tato věta opravdu i dnes? Jak může Ježíš přinášet chudým
radostnou zvěst, zajatým propuštění, slepým navrácení zraku nebo
vyhlásit milostivé léto?
Ano, tato věta platí i dnes. To, co Ježíš řekl a co vykonal, mohli lidé
tenkrát vidět na vlastní oči. A my? My si to můžeme přečíst v evangeliích.
Už nebude řečeno nic dalšího, už nebude nic přidáno. Je to radostná
zvěst pro každého člověka až do konce časů.
Jak tedy mohou tato slova platit i pro dnešní dobu? Jeho slova jsou
naplněním v životě křesťanů. My jsme ti, kteří mají přinášet chudým
radostnou zvěst. Jak? Tím, že zmírňujeme jejich chudobu, že nám nejsou
lhostejní, že se dokážeme rozdělit. My jsme ti, kteří přináší zajatým
propuštění. Jak? Když těm, kteří jsou vzdáleni od Boha, svým životem a
svým slovem svědčíme o Bohu, který každého člověka miluje osobní
láskou. Slepým navrácení zraku? Jak? Tím, že dokážeme druhým
ukazovat nádheru stvoření, dokážeme sami zvednout hlavu od mobilů a
počítačů a žasnout nad krásou, kterou Bůh tomuto světu daroval. A
milostivé léto Páně? Co s tím? Tím, že dokážeme odpouštět a zapomínat
na křivdy. Stejně, jako doufáme, že nám Bůh odpouští a nevzpomíná na
naše poklesky, tak i my máme odpouštět a ve vztazích začínat stále znova.
Vždyť o to prosíme v každé modlitbě Otčenáš.
Zdá se vám to těžké? Připadáte si na to ještě příliš mladí a nezkušení?
Kdepak. Láska nezná omezení věku. Láska je vynalézavá v každém
lidském životě. Stačí mít otevřené srdce, oči a mysl. Věřím, že právě
proto, že jste mladí, máte možná největší předpoklady, mít v lásce elán a
nadšení. Je k tomu potřeba, jak říká papež František, zvednout hlavu a
vzít na sebe zodpovědnost za svůj život.

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.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy.
Povstal, aby předčítal z Písma. Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl
místo, kde stálo: „Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych
přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým
navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto
Páně.“ Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“ (Lk 4,14-21)
Pomůcky: Mapa Izraele

Milí přátelé, to, co jsme právě slyšeli, se stalo před více než 2 000 lety.
Stalo se to v Nazaretě. Pojďte ho najít na mapě. (ukažte dětem mapu)
Jak si vysvětlit větu: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli“? Platí tato věta opravdu i dnes? Jak může Ježíš přinášet chudým
radostnou zvěst, zajatým propuštění, slepým navrácení zraku nebo
vyhlásit milostivé léto? Ano, tato věta platí i dnes. To, co Ježíš řekl a co
vykonal, mohli lidé tenkrát vidět na vlastní oči. A my? My si to můžeme
přečíst v evangeliích. Už nebude řečeno nic dalšího, už nebude nic
přidáno. Je to radostná zvěst pro každého člověka až do konce časů.
Jak tedy mohou tato slova platit i pro dnešní dobu? Jeho slova jsou
naplněním v životě křesťanů. My jsme ti, kteří mají přinášet chudým
radostnou zvěst. Jak? Tím, že zmírňujeme jejich chudobu, že nám nejsou
lhostejní, že se dokážeme rozdělit. My jsme ti, kteří přináší zajatým
propuštění. Jak? Když těm, kteří jsou vzdáleni od Boha, svým životem a
svým slovem svědčíme o Bohu, který každého člověka miluje osobní
láskou. Slepým navrácení zraku? Jak? Tím, že dokážeme druhým
ukazovat nádheru stvoření, dokážeme sami zvednout hlavu od mobilů a
počítačů a žasnout nad krásou, kterou Bůh tomuto světu daroval. A
milostivé léto Páně? Co s tím? Tím, že dokážeme odpouštět a zapomínat
na křivdy. Stejně, jako doufáme, že nám Bůh odpouští a nevzpomíná na
naše poklesky, tak i my máme odpouštět a ve vztazích začínat stále znova.
Vždyť o to prosíme v každé modlitbě Otčenáš.
Zdá se vám to těžké? Připadáte si na to ještě příliš mladí a nezkušení?
Kdepak. Láska nezná omezení věku. Láska je vynalézavá v každém
lidském životě. Stačí mít otevřené srdce, oči a mysl. Věřím, že právě
proto, že jste mladí, máte možná největší předpoklady, mít v lásce elán a
nadšení. Je k tomu potřeba, jak říká papež František, zvednout hlavu a
vzít na sebe zodpovědnost za svůj život.

