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

SLOVNÍ KATECHEZE

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u
břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal
mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou
noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké
množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na
pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a
řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho
společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k
zemi, nechali všeho a šli za ním. (Lk 5, 1-11)

Milí přátelé, dnešnímu úryvku evangelia se také říká zázračný rybolov.
Proč? Protože ryby se nedaly v té oblasti lovit ve dne. Genezaretské jezero
je v Izraeli (v tehdejší době nazvané Palestina), kde je přes den velké teplo.
Ryby to nemají rády, a proto se přes den ukrývají ve větší hloubce. Rybolov
tedy probíhal v noci a přes den se spravovaly sítě a ryby se prodávaly na
trhu, aby byly ještě čerstvé.
Jak dopadl rybolov tehdy? Kolik ryb v noci rybáři ulovili? (nechte
odpovědět děti) Ano. Žádné. Jejich sítě byly prázdné. Přesto že to byli
odborníci, kteří rybolov dobře znali, tu noc se jim nedařilo. A pak přichází
Ježíš a říká jim, že mají vyjet na hlubinu a znovu spustit sítě. Cože? Ten
tesař jim radí? Copak Ježíš neví, že přes den je ještě menší šance něco
ulovit? Jak byste milí přátelé, reagovali vy? Co byste Ježíši na jeho
požadavek řekli? (nechte odpovědět děti).
A jak reagoval Šimon, který později dostal od Ježíše jméno Petr? (nechte
odpovědět děti). Nejprve se snažil Ježíše přesvědčit, že to není úplně dobrý
nápad, ale nakonec poslechl a se svým bratrem a přáteli vyjeli a začali lovit.
Jak tentokrát rybolov dopadl? (nechte odpovědět děti) Ryb bylo tolik, že
se málem sítě protrhly a lodě potopily.
A co si z tohoto zázračného rybolovu můžeme odnést my? Kdo jsou ti
rybáři dnešní doby? Jsou to naši kněží, kteří stejně jako tenkrát poslechli
Boží výzvu a s odvahou se pustili do plnění Boží vůle. A jaké jsou jejich
dnešní sítě? Je to Slovo, které nám předávají, je to příklad jejich života a
odvahy, je to jejich láska ke každému svěřenému člověku, je to jejich vztah
k Bohu. Všímejme si toho a modleme se za ně, aby jich byl dostatek a aby
byli dobrými rybáři.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - CYKLUS C
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u
břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila
Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal
mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou
noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké
množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na
pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a
řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho
společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“ Přirazili s loďmi k
zemi, nechali všeho a šli za ním. (Lk 5, 1-11)
Pomůcky: Modlitba za nová kněžská povolání

Milí přátelé, dnešnímu úryvku evangelia se také říká zázračný rybolov.
Proč? Protože ryby se nedaly v té oblasti lovit ve dne. Genezaretské jezero
je v Izraeli (v tehdejší době nazvané Palestina), kde je přes den velké teplo.
Ryby to nemají rády, a proto se přes den ukrývají ve větší hloubce. Rybolov
tedy probíhal v noci a přes den se spravovaly sítě a ryby se prodávaly na
trhu, aby byly ještě čerstvé.
Jak dopadl rybolov tehdy? Kolik ryb v noci rybáři ulovili? (nechte
odpovědět děti) Ano. Žádné. Jejich sítě byly prázdné. Přesto že to byli
odborníci, kteří rybolov dobře znali, tu noc se jim nedařilo. A pak přichází
Ježíš a říká jim, že mají vyjet na hlubinu a znovu spustit sítě. Cože? Ten
tesař jim radí? Copak Ježíš neví, že přes den je ještě menší šance něco
ulovit? Jak byste milí přátelé, reagovali vy? Co byste Ježíši na jeho
požadavek řekli? (nechte odpovědět děti).
A jak reagoval Šimon, který později dostal od Ježíše jméno Petr? (nechte
odpovědět děti). Nejprve se snažil Ježíše přesvědčit, že to není úplně dobrý
nápad, ale nakonec poslechl a se svým bratrem a přáteli vyjeli a začali lovit.
Jak tentokrát rybolov dopadl? (nechte odpovědět děti) Ryb bylo tolik, že
se málem sítě protrhly a lodě potopily.
A co si z tohoto zázračného rybolovu můžeme odnést my? Kdo jsou ti
rybáři dnešní doby? Jsou to naši kněží, kteří stejně jako tenkrát poslechli
Boží výzvu a s odvahou se pustili do plnění Boží vůle. A jaké jsou jejich
dnešní sítě? Je to Slovo, které nám předávají, je to příklad jejich života a
odvahy, je to jejich láska ke každému svěřenému člověku, je to jejich vztah
k Bohu. Všímejme si toho a modleme se za ně, aby jich byl dostatek a aby
byli dobrými rybáři. (rozdejte dětem modlitbu)

