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

SLOVNÍ KATECHEZE

KŘEST PÁNĚ CYKLUS C
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já
vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On
vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a
modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,15-16.21-22)

Milí mladí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli, že se
otevřelo nebe. Nebylo to poprvé, kdy se nebe otevřelo, a děly se velké
věci. Stačí si vzpomenout na potopu, kdy z nebe padala voda, která
zahubila vše, co bylo špatné, ale neublížila těm, kteří žili spravedlivě. Ale
z nebe také padala mana a křepelky, když hladoví izraelité po svém vyjití
z Egypta putovali do zaslíbené země. A z nebe také přišel Zákon, který
měli izraelité dodržovat, aby žili důstojný život.
Ale co voda v Jordánu? Co ta měla společného s otevřeným nebem? Lidé
vstupovali do Jordánu, aby je voda očistila. Je to stejné, jako když my se
chceme umýt. Doufáme, že když umyjeme dobře svou tvář, bude naše
pleť dobře dýchat, bude svěží a krásná. I lidé, kteří poslouchali Jana,
toužili po změně, toužili žít novým způsobem života. Toužili být před
Mesiášem, až konečně přijde, čistí a krásní. Chtěli mít čisté svědomí.
Proč ale do Jordánu vstoupil Ježíš? Proč On, který je Bůh a bez hříchu se
nechává pokřtít? V Jordánu to nebyla voda, která by posvětila Ježíše, ale
byl to Ježíš, který posvětil vodu, všechny vody světa. On se nepotřeboval
očistit, ale skrze něj jsme očištěni my.
A co se stalo po tom, kdy Ježíš vystoupil z vody Jordánu a modlil se?
(nechte odpovědět děti) Nebe se otevřelo a na Ježíše sestoupil Duch sv.
V jaké podobě? (nechte odpovědět děti) V podobě holubice, která je
symbolem věrné lásky. Ano Hospodin se v té chvíli vyznal z lásky ke
svému Synovi a také z lásky k nám. Vždyť nám dal to nejcennější. Dal
nám sám sebe. Svého Syna.
I my můžeme otevírat nebe. Čím? Svojí modlitbou, ve které se naše láska
vrací k Bohu. Ježíš nám to sám říká: „Modlete se takto: Otče nás, jenž si
na nebesích… Když budeme otevírat nebe svou modlitbou, která je
působením Ducha sv. v nás i o nás může Bůh říci: „Ty jsi můj milovaný
syn /dcera, v tobě mám zalíbení“.

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.

KŘEST PÁNĚ CYKLUS C
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já
vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On
vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a
modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“ (Lk 3,15-16.21-22)
Pomůcky: Prázdná kartička a tužka pro každého

Milí mladí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli, že se
otevřelo nebe. Nebylo to poprvé, kdy se nebe otevřelo, a děly se velké
věci. Stačí si vzpomenout na potopu, kdy z nebe padala voda, která
zahubila vše, co bylo špatné, ale neublížila těm, kteří žili spravedlivě. Ale
z nebe také padala mana a křepelky, když hladoví izraelité po svém vyjití
z Egypta putovali do zaslíbené země. A z nebe také přišel Zákon, který
měli izraelité dodržovat, aby žili důstojný život.
Ale co voda v Jordánu? Co ta měla společného s otevřeným nebem? Lidé
vstupovali do Jordánu, aby je voda očistila. Je to stejné, jako když my se
chceme umýt. Doufáme, že když umyjeme dobře svou tvář, bude naše
pleť dobře dýchat, bude svěží a krásná. I lidé, kteří poslouchali Jana,
toužili po změně, toužili žít novým způsobem života. Toužili být před
Mesiášem, až konečně přijde, čistí a krásní. Chtěli mít čisté svědomí.
Proč ale do Jordánu vstoupil Ježíš? Proč On, který je Bůh a bez hříchu se
nechává pokřtít? V Jordánu to nebyla voda, která by posvětila Ježíše, ale
byl to Ježíš, který posvětil vodu, všechny vody světa. On se nepotřeboval
očistit, ale skrze něj jsme očištěni my. A co se stalo po tom, kdy Ježíš
vystoupil z vody Jordánu a modlil se? (nechte odpovědět děti) Nebe se
otevřelo a na Ježíše sestoupil Duch sv. V jaké podobě? (nechte odpovědět
děti) V podobě holubice, která je symbolem věrné lásky. Ano Hospodin se
v té chvíli vyznal z lásky ke svému Synovi a také z lásky k nám. Vždyť nám
dal to nejcennější. Dal nám sám sebe. Svého Syna. I my můžeme otevírat
nebe. Čím? Svojí modlitbou, ve které se naše láska vrací k Bohu. Ježíš
nám to sám říká: „Modlete se takto: Otče nás, jenž si na nebesích… Když
budeme otevírat nebe svou modlitbou, která je působením Ducha sv.
v nás i o nás může Bůh říci: „Ty jsi můj milovaný syn /dcera, v tobě mám
zalíbení“. (rozdejte dětem prázdné kartičky na modlitbu) Tady máte
kartičku a každý si na ni napište svou oblíbenou modlitbu. Můžete ji pak
přinést k oltáři společně s obětními dary.

