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

SLOVNÍ KATECHEZE

25. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel
časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici
a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to
zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně
stojíte?‘ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ Když nastal večer,
řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘
Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že
dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední
pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však
jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a
jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo
závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první posledními.“ (Mt 20,1-16)

Milí mladí přátelé, dnešní evangelium je o milosrdenství a o závisti. Asi
dobře víte, kdo byl ten milosrdný. Byl to hospodář, který najímá na práci
na vinici dělníky ráno, v poledne, odpoledne a dokonce i večer. Je to obraz
milosrdného Boha, kterému záleží na každém člověku a stále nás volá
k tomu, abychom se k Němu přidali. Slyšeli jsme, že jedni dělníci pracovali
již od rána. Museli snášet horko a námahu práce, ale měli před sebou
vidinu, že za svou námahu dostanou spravedlivou odměnu. Jeden denár
stačil na slušné živobytí. Oproti tomu dělníci, kteří byli najati až večer,
museli také snášet horko dne, protože čekali, zda je někdo najme a nemohli
jít domů a čekat někde v chládku. Byli nuceni být na tržišti a v nejistotě,
zda ten den něco vydělají. Navíc když je hospodář najal takto pozdě,
nevěděli ani jaká bude jejich odměna. Jistě čekali, že nedostanou běžnou
mzdu – jeden denár. A až přijdou domů, jejich rodiny budou mít
nedostatek. Ale hospodář je překvapil. Byli odměňováni jako první a
dostali celý denár. Jeden denár, je obraz Boží lásky, která je pro každého
bez rozdílu. Jak museli být hospodáři vděční! Dobro Boží nemá srovnání
s dobrem lidským. A byli vděční i ti první dělníci? (nechat reagovat děti)
Ne, ti začali proti hospodáři reptat. Oni totiž čekali odměnu vyšší, než byla
původně domluvena. Nechtěli si přiznat, že hospodář jim za jejich práci
nabídl jeden denár a oni s tím na začátku dne počítali. Víte, co způsobilo
jejich rozhořčení? (nechat reagovat děti) Způsobila to závist. Vlastnost,
která patří mezi nejhloupější hříchy. Protože ten, kdo závidí, sám sebe
užírá a při tom nemá to, co závidí. Jen ubližuje sám sobě.
Přeji vám milí mladí přátelé, abyste se nenechali svést k závisti a neničili
tak sami sebe, protože se říká, že kdo druhým přeje i jemu bude přáno.

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

25. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel
časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici
a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to
zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně
stojíte?‘ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ Když nastal večer,
řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘
Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že
dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední
pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však
jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a
jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo
závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první posledními.“ (Mt 20,1-16)

Pomůcka: ukázka hlavních hříchů

Milí mladí přátelé, dnešní evangelium je o milosrdenství a o závisti. Asi
dobře víte, kdo byl ten milosrdný. Byl to hospodář, který najímá na práci
na vinici dělníky ráno, v poledne, odpoledne a dokonce i večer. Je to obraz
milosrdného Boha, kterému záleží na každém člověku a stále nás volá
k tomu, abychom se k Němu přidali. Slyšeli jsme, že jedni dělníci pracovali
již od rána. Museli snášet horko a námahu práce, ale měli před sebou
vidinu, že za svou námahu dostanou spravedlivou odměnu. Jeden denár
stačil na slušné živobytí. Oproti tomu dělníci, kteří byli najati až večer,
museli také snášet horko dne, protože čekali, zda je někdo najme a nemohli
jít domů a čekat někde v chládku. Byli nuceni být na tržišti a v nejistotě,
zda ten den něco vydělají. Navíc když je hospodář najal takto pozdě,
nevěděli ani jaká bude jejich odměna. Jistě čekali, že nedostanou běžnou
mzdu – jeden denár. A až přijdou domů, jejich rodiny budou mít
nedostatek. Ale hospodář je překvapil. Byli odměňováni jako první a
dostali celý denár. Jeden denár, je obraz Boží lásky, která je pro každého
bez rozdílu. Jak museli být hospodáři vděční! Dobro Boží nemá srovnání
s dobrem lidským. A byli vděční i ti první dělníci? (nechat reagovat děti)
Ne, ti začali proti hospodáři reptat. Oni totiž čekali odměnu vyšší, než byla
původně domluvena. Víte, co způsobilo jejich rozhořčení? (nechat
reagovat děti) Způsobila to závist. Vlastnost, která patří mezi nejhloupější
hříchy. Protože ten, kdo závidí, sám sebe užírá a při tom nemá to, co závidí.
Jen ubližuje sám sobě. Tady je seznam hlavních hříchů. (ukázat dětem
pomůcku). Vidíte, že závist mezi ně patří. Přeji vám milí mladí přátelé,
abyste se nenechali svést k závisti a neničili tak sami sebe, protože se říká,
že kdo druhým přeje i jemu bude přáno.

