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

SLOVNÍ KATECHEZE

7. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli
jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil
jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k
tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. (Jan 17, 11-13)

Milí přátelé, dnešní evangelium je odlišné. Ježíš v něm totiž nemluví
k nám lidem, ale o nás lidech. Nemluví na své učedníky ani na žádné lidi,
ale mluví se svým Otcem. Vzpomene si někdo z vás, jak svého Otce nazývá?
(nechat reagovat děti) Nazývá ho svatým. Svatý znamená oddělený,
odlišný, jiný. Je to výlučný přívlastek Boha, který je jiný než všechno: on
jediný je svatý. A přece chce, abychom byli všichni jako on: „Buďte svatí,
protože já jsem svatý“. A jak se tedy máme stát podobní jemu? Návod
následuje hned v dalším pokračování textu evangelia. Máme být jedno
mezi sebou, tak jako je jedno Ježíš se svým Otcem. Co to znamená být
jedno? Máme být všichni stejní, stejně mluvit, stejně se oblékat, stejně
myslet? Ne, to určitě ne. Jednota není v uniformitě. To by naopak bylo
strašné, kdybychom nutili ostatní, aby byli stejní jako my. Jednota je tu
myšlena v odlišnosti. Vždyť lidé na světě jsou velmi odlišní. Mají různou
barvu pleti, mluví různými jazyky, mají různou kulturu, různé zvyky a
tradice. Ale nejen ve světě se lidé odlišují. I v našich rodinách jsme přece
různí. Máme různé povahy, různé talenty, baví nás různé věci. To je naopak
velmi dobré, protože jinak by v životě byla velká nuda. Jednota, o které
Ježíš prosí svého Otce kvůli nám, je jednota lásky, jednota v milosrdenství.
V evangeliu jsme dokonce slyšeli, že Ježíš prosí Otce za ty, které mu Otec
dal. V řeckém textu je to doslova: „to, co jsi mi dal“. Tedy jednotné číslo,
které znamená, že všichni jsme považováni za jednotu, jednotu lásky, která
je Boží slávou. Cílem Synovy modlitby tedy je, aby bratři byli „jedno“. Ale
jak takové jednoty dosáhneme? Skrze milosrdnou lásku. Láska k druhým,
která je založena na skutcích a která se stává vzájemnou, nás vede
k jednotě. A co je odměnou za takovou lásku? Plnost radosti, kterou nám
dává Ježíš: „toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti“
Není to jednoduché, protože úsilí o vzájemnou lásku znamená, že opravdu
milujeme druhé a nejen sebe, ale stojí to za to. Přeji vám tedy opravdovou
Radost.

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.

7. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli
jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil
jsem je a nikdo z nich nezahynul kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k
tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. (Jan 17, 11-13)
Pomůcky: papíry a tužky

Milí přátelé, dnešní evangelium je odlišné. Ježíš v něm totiž nemluví
k nám lidem, ale o nás lidech. Nemluví na své učedníky ani na žádné lidi,
ale mluví se svým Otcem. Vzpomene si někdo z vás, jak svého Otce nazývá?
(nechat reagovat děti) Nazývá ho svatým. Svatý znamená oddělený,
odlišný, jiný. Je to výlučný přívlastek Boha, který je jiný než všechno: on
jediný je svatý. A přece chce, abychom byli všichni jako on: „Buďte svatí,
protože já jsem svatý“. A jak se tedy máme stát podobní jemu? Návod
následuje hned v dalším pokračování textu evangelia. Máme být jedno
mezi sebou, tak jako je jedno Ježíš se svým Otcem. Co to znamená být
jedno? Máme být všichni stejní, stejně mluvit, stejně se oblékat, stejně
myslet? Ne, to určitě ne. Jednota není v uniformitě. To by naopak bylo
strašné, kdybychom nutili ostatní, aby byli stejní jako my. Jednota je tu
myšlena v odlišnosti. Vždyť lidé na světě jsou velmi odlišní. Mají různou
barvu pleti, mluví různými jazyky, mají různou kulturu, různé zvyky a
tradice. Ale nejen ve světě se lidé odlišují. I v našich rodinách jsme přece
různí. Máme různé povahy, různé talenty, baví nás různé věci. To je naopak
velmi dobré, protože jinak by v životě byla velká nuda. (rozdejte dětem
papíry a tužky) Zkuste si nyní na papír napsat 2-3 věci, které jsou odlišné
na vás a na vašich blízkých. Určitě vás něco napadne, protože každý je
originál. Máte na to dvě minutky času. (pochvalte děti za jejich práci) A
teď si představte, že bychom byli všichni úplně stejní. To je hrozná
představa, že? Takže o jakou jednotu se v evangeliu vlastně jedná? Je to
jednota lásky a milosrdenství. Cílem Synovy modlitby tedy je, aby bratři
byli „jedno“. Ale jak takové jednoty dosáhneme? Skrze milosrdnou lásku.
Láska k druhým, která je založena na skutcích a která se stává vzájemnou,
nás vede k jednotě. A co je odměnou za takovou lásku? Plnost radosti,
kterou nám dává Ježíš: „toto mluvím ještě ve světě, aby měli v sobě plnost
mé radosti“ Není to jednoduché, protože úsilí o vzájemnou lásku znamená,
že opravdu milujeme druhé a nejen sebe, ale stojí to za to. Přeji vám tedy
vytrvalost v úsilí o vzájemnou lásku a opravdovou plnost Ježíšovy radosti.

