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 C
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro
jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v
nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. (Jan 17,20-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia se mluví o jednotě. Ježíš se
v modlitbě obrací na svého Nebeského Otce a prosí ho o jednotu. Neprosí
jej o to, aby On Ježíš s Otcem byl jedno, ale o jednotu někoho jiného. Koho?
(nechte reagovat děti) Ano. Ježíš prosí, aby učedníci a po nich všichni lidé
byli jedno. Není to zvláštní? Vždyť aby lidé byli mezi sebou jedno, záleží
přece na lidech samotných. Nebo ne? (nechte reagovat děti) Ano. Na
lidech záleží, ale protože lidé jsou slabí a křehcí, potřebují pomoc. A o tu
právě Boží Syn prosí. Prosí o pomocníka, těšitele, přímluvce… A tím je
kdo? (nechte reagovat děti) Třetí Božská osoba – Duch sv. To je přímluvce,
který člověku pomáhá překonávat lidskou křehkost. A my už máme před
sebou závěr Velikonoční doby a to znamená i Svatodušní svátky. Letnice
nám připomínají, že stejně jako učedníci, tak i my dostáváme tuto pomoc.
Ale vraťme se k jednotě. Co to vlastně znamená? O jakou jednotu tady Ježíš
prosí? O stejné smýšlení, o stejné chování, o stejnou podobu? (nechte
reagovat děti) Milí přátele, cítíte sami, že chtít, abychom si byli podobní
jako vejce vejci, abychom byli všichni stejní a stejně smýšleli, stejně mluvili
a stejně se chovali, v nás vyvolává odpor. V historii lidstva byli takové
snahy, aby se všichni chovali stejně a stejně i mysleli. Bylo to období
totality. Ale tohle od nás Bůh nechce. Nechce, abychom byli všichni stejní,
protože nás stvořil každého jako originál. Máme různé povahy, talenty,
schopnosti a také každý vypadá jinak. Nikde na světě nenajdeme úplně
stejného člověka, jako jsme my sami.
O jakou jednotu tedy Ježíš prosí? Odpověď máme v dnešním úryvku
evangelia. Ježíš prosí o stejnou jednotu, jakou měl On se svým Otcem. A
jakými slovy by se dala tato jejich jednota popsat? (nechte reagovat děti)
Možná bychom ji mohli vyjádřit slovy láska a poslušnost.
Takže, aby lidé byli mezi sebou v jednotě, to nelze nadiktovat ani nařídit.
Taková jednota je možná jen z lásky. Mít druhé rád, překonávat sami sebe
z lásky k druhým, vzájemně si pomáhat, mít vzájemnou úctu, to vše jsou
prostředky, které vedou k jednotě. A co je cílem takové jednoty? Odpoví
nám opět Ježíš: „aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ Evangelizace našeho
okolí tedy záleží na našem úsilí o vzájemnou lásku. Není to lehký úkol, ale
s Duchem sv. na tento úkol nejsme sami.

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 C
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro
jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v
nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. (Jan 17,20-21)
Pomůcky: modlitba k Duchu sv.

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia se mluví o jednotě. Ježíš se
v modlitbě obrací na svého Nebeského Otce a prosí ho o jednotu. Neprosí
jej o to, aby On Ježíš s Otcem byl jedno, ale o jednotu někoho jiného. Koho?
(nechte reagovat děti) Ano. Ježíš prosí, aby učedníci a po nich všichni lidé
byli jedno. Není to zvláštní? Vždyť aby lidé byli mezi sebou jedno, záleží
přece na lidech samotných. Nebo ne? (nechte reagovat děti) Ano. Na
lidech záleží, ale protože lidé jsou slabí a křehcí, potřebují pomoc. A o tu
právě Boží Syn prosí. Prosí o pomocníka, těšitele, přímluvce… A tím je
kdo? (nechte reagovat děti) Třetí Božská osoba – Duch sv. To je přímluvce,
který člověku pomáhá překonávat lidskou křehkost. A my už máme před
sebou závěr Velikonoční doby a to znamená i Svatodušní svátky. Letnice
nám připomínají, že stejně jako učedníci, tak i my dostáváme tuto pomoc.
Ale vraťme se k jednotě. Co to vlastně znamená? O jakou jednotu tady Ježíš
prosí? O stejné smýšlení, o stejné chování, o stejnou podobu? (nechte
reagovat děti) Milí přátele, cítíte sami, že chtít, abychom si byli podobní
jako vejce vejci, abychom byli všichni stejní a stejně smýšleli, stejně mluvili
a stejně se chovali, v nás vyvolává odpor. V historii lidstva byli takové
snahy, aby se všichni chovali stejně a stejně i mysleli. Bylo to období
totality. Ale tohle od nás Bůh nechce. Nechce, abychom byli všichni stejní,
protože nás stvořil každého jako originál. Máme různé povahy, talenty,
schopnosti a také každý vypadá jinak. Nikde na světě nenajdeme úplně
stejného člověka, jako jsme my sami.
O jakou jednotu tedy Ježíš prosí? Odpověď máme v dnešním úryvku
evangelia. Ježíš prosí o stejnou jednotu, jakou měl On se svým Otcem. A
jakými slovy by se dala tato jejich jednota popsat? (nechte reagovat děti)
Možná bychom ji mohli vyjádřit slovy láska a poslušnost.
Takže, aby lidé byli mezi sebou v jednotě, to nelze nadiktovat ani nařídit.
Taková jednota je možná jen z lásky. Mít druhé rád, překonávat sami sebe
z lásky k druhým, vzájemně si pomáhat, mít vzájemnou úctu, to vše jsou
prostředky, které vedou k jednotě. A co je cílem takové jednoty? Odpoví
nám opět Ježíš: „aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ Evangelizace našeho
okolí tedy záleží na našem úsilí o vzájemnou lásku. Není to lehký úkol, ale
s Duchem sv. na tento úkol nejsme sami.
(rozdejte dětem modlitbu k Duchu sv.) Vezměte si nyní modlitbu k Duchu
sv. a snažte si jí alespoň jednou denně přečíst. Může vám pomoci, vyprosit
si Ducha sv. pro naši cestu k jednotě s druhými.

