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

SLOVNÍ KATECHEZE

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE - CYKLUS C
Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že
tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal:
„Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu: „Neshledávám na
tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku,
počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl,
že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě.
Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a
doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu
Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých
šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. (Lk 23, 1-11)

Milí přátelé, Květnou nedělí nám začíná Svatý týden. Týden, kdy si
připomínáme to, co Ježíš prožil a spolu s ním i jeho nejbližší těsně před svou
smrtí v Jeruzalémě.
Ten dnešní den nám připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Tehdy
Jeruzalém „praskal ve švech“. Mnoho lidí putovalo do Jeruzaléma, aby v něm
oslavili židovské Velikonoce. Všude se tlačily davy, a přesto se najednou strhl
křik a lidé začali provolávat Ježíši slávu a vítali ho jako nějakou velkou
celebritu. Čím to bylo? Jak to, že si ho vůbec všimli? Vždyť žádné sociální sítě
neexistovaly, žádné sdílení, laikování apod. Čím je Ježíš tak zaujal, že jim to
stálo za to, protlačit se davem a vítat ho? (nechte reagovat děti) Ježíš tou dobou
už byl opravdu známá postava. Vědělo se o něm, že mnoho lidí uzdravil, že
dokázal nasytit davy hladových lidí, že dokonce vzkřísil několik lidí, včetně
svého přítele Lazara. Také o něm věděli, že ho následují jeho příznivci, jeho
učedníci. Nebyla to tedy výborná příležitost povzbudit davy, aby vzali do rukou
zbraně a pokusili se vyhnat nenáviděné Římany? Nebyl to příhodný čas pro
revoluci?
Jaké to muselo být pro ty lidi zklamání, že Ježíš se vůbec nechová jako celebrita,
že nepřichází do Jeruzaléma v doprovodu nějakého svého vojska, ale pouze
v jedněch šatech a na oslátku. Jaké zklamání, že nepovzbuzuje lid, aby se vzal
meč a pustil se do boje s Římem. A ani jejich král Herodes jim nepomohl tím,
že by v Ježíši viděl opravdového Mesiáše. Herodes na Ježíše kouká jako na
nějakého šikovného kouzelníka, od kterého doufá, že mu ukáže nějaký ten
dobrý trik.
A co celou tu dobu dělá Ježíš? On mlčí. S nikým se nehádá, v ničem neodporuje.
Můžeme si i my z Jeho chování vzít nějaký příklad? Máme i my mlčet?
Svatý týden je na ztišení velmi příhodný. Zkusme ho prožít opravdu bez hluku,
který se nám vnucuje pře sluchátka našich mobilů. Dopřejme si ticho, abychom
si lépe uvědomovali, co se to vlastně tehdy v Jeruzalémě stalo. O to větší pak
bude jásavá radost z Jeho vzkříšení.
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6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE - CYKLUS C
Starší lidu, velekněží a učitelé Zákona odvedli Ježíše k Pilátovi. Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že
tento člověk rozvrací náš národ, brání odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“ Pilát se ho zeptal:
„Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ty to říkáš!“ Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu: „Neshledávám na
tomto člověku žádné provinění.“ Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku,
počínajíc Galileou až sem!“ Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl,
že je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval v Jeruzalémě.
Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět, protože o něm slýchal a
doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Tu
Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a ztropil si z něho posměch; dal ho obléci do bílých
šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. (Lk 23, 1-11)
Pomůcky: Kartička vystižená pro každého

Milí přátelé, Květnou nedělí nám začíná Svatý týden. Týden, kdy si
připomínáme to, co Ježíš prožil a spolu s ním i jeho nejbližší těsně před svou
smrtí v Jeruzalémě. Ten dnešní den nám připomíná slavný vjezd Ježíše do
Jeruzaléma. Tehdy Jeruzalém „praskal ve švech“. Mnoho lidí putovalo do
Jeruzaléma, aby v něm oslavili židovské Velikonoce. Všude se tlačily davy, a
přesto se najednou strhl křik a lidé začali provolávat Ježíši slávu a vítali ho jako
nějakou velkou celebritu. Čím to bylo? Jak to, že si ho vůbec všimli? Vždyť
žádné sociální sítě neexistovaly, žádné sdílení, laikování apod. Čím je Ježíš tak
zaujal, že jim to stálo za to, protlačit se davem a vítat ho? (nechte reagovat děti)
Ježíš tou dobou už byl opravdu známá postava. Vědělo se o něm, že mnoho lidí
uzdravil, že dokázal nasytit davy hladových lidí, že dokonce vzkřísil několik lidí,
včetně svého přítele Lazara. Také o něm věděli, že ho následují jeho příznivci,
jeho učedníci. Nebyla to tedy výborná příležitost povzbudit davy, aby vzali do
rukou zbraně a pokusili se vyhnat nenáviděné Římany? Nebyl to příhodný čas
pro revoluci? Jaké to muselo být pro ty lidi zklamání, že Ježíš se vůbec nechová
jako celebrita, že nepřichází do Jeruzaléma v doprovodu nějakého svého
vojska, ale pouze v jedněch šatech a na oslátku. Jaké zklamání, že nepovzbuzuje
lid, aby se vzal meč a pustil se do boje s Římem. A ani jejich král Herodes jim
nepomohl tím, že by v Ježíši viděl opravdového Mesiáše. Herodes na Ježíše
kouká jako na nějakého šikovného kouzelníka, od kterého doufá, že mu ukáže
nějaký ten dobrý trik.
A co celou tu dobu dělá Ježíš? On mlčí. S nikým se nehádá, v ničem neodporuje.
Můžeme si i my z Jeho chování vzít nějaký příklad? Máme i my mlčet?
Svatý týden je na ztišení velmi příhodný. Zkusme ho prožít opravdu bez hluku,
který se nám vnucuje pře sluchátka našich mobilů. Dopřejme si ticho, abychom
si lépe uvědomovali, co se to vlastně tehdy v Jeruzalémě stalo. O to větší pak
bude jásavá radost z Jeho vzkříšení.
(rozdejte dětem kartičky) Nyní si vezměte kartičku s textem. Bude vám ve
Svatém týdnu připomínat vaše předsevzetí.

