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

SLOVNÍ KATECHEZE

30. neděle v mezidobí cyklus B
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův
syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se
nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli,
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro
tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned
začal vidět a šel tou cestou za ním. (Mk 10, 46-52)

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli krásný příběh. U cesty, která vedla z Jericha,
jednoho z nejstarších měst světa sedí slepý žebrák. Žebrák je někdo, kdo
z profese „prosí“ o to, co chce. Řecké slovo prosaités znamená nejen
chudobu, ale spíše někoho, kdo „touží, dychtí, prosí a žádá“. A takový byl
náš slepec. Jak se jmenoval? (nechte odpovědět děti) Jmenoval se
Bartimaios. To je neobvyklé jméno a také je neobvyklé, že ho Marek –
autor evangelia zapsal. Je to totiž v Markově evangeliu jediný zázračně
uzdravený člověk, který má jméno. A Bartimaios je také jediný, který
vyslovuje Ježíšovo jméno. Co vlastně Bartimaios křičel? (nechte odpovědět
děti) Bartimaios volá: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Jméno
Ježíš znamená „JHVH zachraňuje“. Je to jméno Boha mezi lidmi. A Bůh
jeho volání slyší. I přesto, že ostatní kolemjdoucí slepce přehlíželi nebo ho
dokonce okřikovali, že má mlčet.
Stejně i my se někdy můžeme dostat do situace, kdy nás ostatní odrazují
od toho, abychom se v důvěře obraceli k Bohu, abychom ho prosili,
abychom volali a věřili v jeho pomoc. Máme mlčet, abychom se nelišili od
ostatních? Máme ztrácet důvěru? Máme „splynout“ s většinou? (nechte
odpovědět děti) Jistěže ne. Měli bychom mít odvahu jako Bartimaios, který
i přesto, že jej nejprve chtěli umlčet, nepřestává křičet a pak odhazuje svůj
plášť, který je celým jeho majetkem, aby se co nejdříve dostal k Ježíši. My
bychom neměli nikdy zapomenout na to, že Bůh je milosrdný.
Milosrdenství je jakoby Boží podstata. On nás nemůže neslyšet, když
k němu v důvěře voláme. Je to podobné, jako když maminka slyší své dítě,
že křičí. Vždy k němu spěchá, aby svému dítěti pomohla, aby ho chránila,
aby mu dala to, co je pro její dítě v té chvíli nejdůležitější. Stejně tak jedná
i Bůh, když k němu voláme a prosíme ho stejně jako Bartimaios: „Ježíši,
smiluj se nade mnou“. Nebojme se tedy volat.

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.

30. neděle v mezidobí cyklus B
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův
syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se
nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade
mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli,
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro
tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned
začal vidět a šel tou cestou za ním. (Mk 10, 46-52)

Pomůcky: Kartička vytištěná pro každého
Milí přátelé, dnes jsme slyšeli krásný příběh. U cesty, která vedla z Jericha,
jednoho z nejstarších měst světa sedí slepý žebrák. Žebrák je někdo, kdo
z profese „prosí“ o to, co chce. Řecké slovo prosaités znamená nejen
chudobu, ale spíše někoho, kdo „touží, dychtí, prosí a žádá“. A takový byl
náš slepec. Jak se jmenoval? (nechte odpovědět děti) Jmenoval se
Bartimaios. To je neobvyklé jméno a také je neobvyklé, že ho Marek –
autor evangelia zapsal. Je to totiž v Markově evangeliu jediný zázračně
uzdravený člověk, který má jméno. A Bartimaios je také jediný, který
vyslovuje Ježíšovo jméno. Co vlastně Bartimaios křičel? (nechte odpovědět
děti) Bartimaios volá: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Jméno
Ježíš znamená „JHVH zachraňuje“. Je to jméno Boha mezi lidmi. A Bůh
jeho volání slyší. I přesto, že ostatní kolemjdoucí slepce přehlíželi nebo ho
dokonce okřikovali, že má mlčet.
Stejně i my se někdy můžeme dostat do situace, kdy nás ostatní odrazují
od toho, abychom se v důvěře obraceli k Bohu, abychom ho prosili,
abychom volali a věřili v jeho pomoc. Máme mlčet, abychom se nelišili od
ostatních? Máme ztrácet důvěru? Máme „splynout“ s většinou? (nechte
odpovědět děti) Jistěže ne. Měli bychom mít odvahu jako Bartimaios, který
i přesto, že jej nejprve chtěli umlčet, nepřestává křičet a pak odhazuje svůj
plášť, který je celým jeho majetkem, aby se co nejdříve dostal k Ježíši. My
bychom neměli nikdy zapomenout na to, že Bůh je milosrdný.
Milosrdenství je jakoby Boží podstata. On nás nemůže neslyšet, když
k němu v důvěře voláme. Je to podobné, jako když maminka slyší své dítě,
že křičí. Vždy k němu spěchá, aby svému dítěti pomohla, aby ho chránila,
aby mu dala to, co je pro její dítě v té chvíli nejdůležitější. Stejně tak jedná
i Bůh, když k němu voláme a prosíme ho stejně jako Bartimaios: „Ježíši,
smiluj se nade mnou“. Nebojme se tedy volat. (rozdejte dětem vytištěnou
kartičku)

