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 velikonoční cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí
do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji
učedníci.“ (Jan 15, 1-8)

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, že Ježíš sám sebe přirovnává k vinnému
kmeni a svého Otce k vinaři. A nás lidi, dokonce nazývá ratolestmi na
tomto vinném kmeni. Proč? Protože tím chce vyjádřit hluboké spojení
s těmi, kdo se mu oddávají, milují ho a zachovávají jeho slova. Vinný kmen
a ratolesti tvoří jednu rostlinu: mají tutéž mízu a přinášejí stejné ovoce.
Kontext poslední večeře, kterou jsme si připomínali o Velikonocích a obraz
vinného kmene, které odkazuje na víno, jsou narážkou na eucharistii:
jestliže někdo jí Ježíšovo tělo a pije jeho krev, má věčný život, protože Pán
přebývá v něm a on v Pánu. Co to tedy znamená? Znamená to, že Bůh je
s námi a nabízí nám, že my lidé můžeme být v něm a mít účast na všem
jeho Božství. To znamená na jeho radosti, plnosti a lásce, která nás
přesahuje. Může být větší štěstí pro člověka, než právě toto? Mít účast na
lásce Boží a tuto lásku dávat dál všem lidem? Ale jak konkrétně to máme
uskutečnit? Jak konkrétně zůstat ratolest na vinném kmeni, kterým je
Ježíš? Tím, že budeme zachovávat jeho slovo tak, aby Slovo bylo v nás a
my v něm. Znáte nějaké Boží slovo? Je něco, co bychom mohli uvádět
v život? (nechat reagovat děti) Tak např. „milovat všechny“ Vždyť Ježíš
řekl: „milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Nebo „milujte
nepřátele“, nebo „navzájem si odpouštějte“, což říkáme v modlitbě
Otčenáš, kterou nás naučil Ježíš atd. Těch doporučení od Ježíše bychom
našli celou řadu. A víte, co se stane, když začneme tato slova uvádět do
svého každodenního života? Budeme spojeni s Ježíšem a jeho láska v nás
stále více poroste. Budeme jako zdravé ratolesti na jeho vinném kmenu a
spolu s ním budeme tomuto světu přinášet plody a tím i přinášet radost.
Vždyť vinná réva je symbolem radosti a Božího požehnání.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

5. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí
do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji
učedníci.“ (Jan 15, 1-8)
Pomůcky: kartičky

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, že Ježíš sám sebe přirovnává k vinnému
kmeni a svého Otce k vinaři. A nás lidi, dokonce nazývá ratolestmi na
tomto vinném kmeni. Proč? Protože tím chce vyjádřit hluboké spojení
s těmi, kdo se mu oddávají, milují ho a zachovávají jeho slova. Vinný kmen
a ratolesti tvoří jednu rostlinu: mají tutéž mízu a přinášejí stejné ovoce.
Kontext poslední večeře, kterou jsme si připomínali o Velikonocích a obraz
vinného kmene, které odkazuje na víno, jsou narážkou na eucharistii:
jestliže někdo jí Ježíšovo tělo a pije jeho krev, má věčný život, protože Pán
přebývá v něm a on v Pánu. Co to tedy znamená? Znamená to, že Bůh je
s námi a nabízí nám, že my lidé můžeme být v něm a mít účast na všem
jeho Božství. To znamená na jeho radosti, plnosti a lásce, která nás
přesahuje. Může být větší štěstí pro člověka, než právě toto? Mít účast na
lásce Boží a tuto lásku dávat dál všem lidem? Ale jak konkrétně to máme
uskutečnit? Jak konkrétně zůstat ratolestí na vinném kmeni, kterým je
Ježíš? Tím, že budeme zachovávat jeho slovo tak, aby Slovo bylo v nás a
my v něm. Znáte nějaké Boží slovo? Je něco, co bychom mohli uvádět
v život? (nechat reagovat děti) Tak např. „milovat všechny“ Vždyť Ježíš
řekl: „milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Nebo „milujte
nepřátele“, nebo „navzájem si odpouštějte“, což říkáme v modlitbě
Otčenáš, kterou nás naučil Ježíš atd. Těch doporučení od Ježíše bychom
našli celou řadu. A víte, co se stane, když začneme tato slova uvádět do
svého každodenního života? Budeme spojeni s Ježíšem a jeho láska v nás
stále více poroste. Budeme jako zdravé ratolesti na jeho vinném kmenu a
spolu s ním budeme tomuto světu přinášet plody a tím i přinášet radost.
Vždyť vinná réva je symbolem radosti a Božího požehnání. Abychom to
nezapomněli, můžete si každý nyní vylosovat jeden úkol na tento týden a
pokusit se jej splnit.

