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

SLOVNÍ KATECHEZE

Neděle Krista Krále cyklus B
Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš
odpověděl: „Říkáš to sám za sebe, anebo Ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid?
Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není
z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych
nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece židovský
král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král! Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“
(Jan 18,33b-37)

Milí přátelé, v samém závěru liturgického roku máme v evangeliu dialog
s dvěma velmi mocnými muži. Jeden měl svou moc propůjčenou a
uplatňoval ji tvrdou silou. Vyžadoval absolutní poslušnost. A mohl
rozhodovat o životě nebo smrti mnoha lidí. Přesto se bál. Bál se povstání,
bál se o svoji moc, bál se neúspěchu a asi se bál i o svůj život. Koho tím
myslím? Kdo dobře poslouchal dnešní evangelium a řekne nám, o kom je
tu řeč? (nechte odpovědět děti) Správně. Byl to Pilát. Pilát byl v té době
zástupce císaře v Římem ovládaném území Izraele. To znamená, že byl
podřízen císaři a kdyby došlo k povstání v Jeruzalémě, kde před
židovskými svátky Pascha bylo mnoho lidí, a kdyby Židé napadli Římany,
jistě by to Pilát musel jen velmi těžce vysvětlovat císaři. Ve chvíli, kdy se
náš dialog odehrával, nebylo v Jeruzalémě mocnějšího muže. Nebo ano?
Je snad někdo ještě mocnější než Pilát? (nechte odpovědět děti) Ježíš?
Ale vždyť Ježíš byl svázaný, zbědovaný od vojáků, kteří ho vodili
z jednoho výslechu ke druhému a bili ho? Neměl žádné vojáky, kteří by
ho bránili, žádné služebníky a ti, kteří ho před jeho zatčením doprovázeli,
se rozutekli a dokonce ho jeden z nich zradil a druhý zapřel. Je Ježíš
opravdu králem? (nechte odpovědět děti) Ano, v evangeliu to jasně
zaznělo. A neměl by tedy mít na sobě královský oděv, v ruce žezlo a
královské jablko? (nechte odpovědět děti) To, co dělá Ježíše králem, není
to, jak vypadá, nebo kolik má za sebou následovníků. Přesto má moc,
kterou nemá žádný jiný král. Nikdo není pánem života. Jen Ježíš přemohl
smrt a vstal z mrtvých. Jen Ježíš nám může dát věčný život v jeho
království. Mohl by tohle dokázat nějaký jiný král? (nechte odpovědět
děti) A i kdyby neměl Ježíš žádné následovníky, byl by přesto KRÁLEM.
Ale Ježíš následovníky má. Jste to vy a jsem to i já. Takže když je On
naším králem, máme i my podíl na jeho království. Kdo by se netěšil
z takové naděje?

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.

Neděle Krista Krále cyklus B
Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš
odpověděl: „Říkáš to sám za sebe, anebo Ti to o mně řekli jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid?
Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není
z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych
nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ (Jan 18,33b-36)
Pomůcky: velký papír, na který namalujte královskou korunu s fixy

Milí přátelé, v samém závěru liturgického roku máme v evangeliu dialog
s dvěma velmi mocnými muži. Jeden měl svou moc propůjčenou a
uplatňoval ji tvrdou silou. Vyžadoval absolutní poslušnost. A mohl
rozhodovat o životě nebo smrti mnoha lidí. Přesto se bál. Bál se povstání,
bál se o svoji moc, bál se neúspěchu a asi se bál i o svůj život. Koho tím
myslím? Kdo dobře poslouchal dnešní evangelium a řekne nám, o kom je
tu řeč? (nechte odpovědět děti) Správně. Byl to Pilát. Pilát byl v té době
zástupce císaře v Římem ovládaném území Izraele. To znamená, že byl
podřízen císaři a kdyby došlo k povstání v Jeruzalémě, kde před
židovskými svátky Pascha bylo mnoho lidí, a kdyby Židé napadli Římany,
jistě by to Pilát musel jen velmi těžce vysvětlovat císaři. Ve chvíli, kdy se
náš dialog odehrával, nebylo v Jeruzalémě mocnějšího muže. Nebo ano?
Je snad někdo ještě mocnější než Pilát? (nechte odpovědět děti) Ježíš?
Ale vždyť Ježíš byl svázaný, zbědovaný od vojáků, kteří ho vodili
z jednoho výslechu ke druhému a bili ho? Neměl žádné vojáky, kteří by
ho bránili, žádné služebníky a ti, kteří ho před jeho zatčením doprovázeli,
se rozutekli a dokonce ho jeden z nich zradil a druhý zapřel. Je Ježíš
opravdu králem? (nechte odpovědět děti) Ano, v evangeliu to jasně
zaznělo. A neměl by tedy mít na sobě královský oděv, v ruce žezlo a
královské jablko? (nechte odpovědět děti) To, co dělá Ježíše králem, není
to, jak vypadá, nebo kolik má za sebou následovníků. Přesto má moc,
kterou nemá žádný jiný král. Nikdo není pánem života. Jen Ježíš přemohl
smrt a vstal z mrtvých. Jen Ježíš nám může dát věčný život v jeho
království. Mohl by tohle dokázat nějaký jiný král? (nechte odpovědět
děti) A i kdyby neměl Ježíš žádné následovníky, byl by přesto KRÁLEM.
Ale Ježíš následovníky má. Jste to vy a jsem to i já. Takže když je On
naším králem, máme i my podíl na jeho království. Kdo by se netěšil
z takové naděje? (Položte na zem velký papír, kde je namalovaná
královská koruna a vyzvěte děti, aby kolem ní napsaly všechno, co si
myslí o Ježíši Králi. Pak tento papír mohou děti položit v kostele pod
kříž)

