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

SLOVNÍ KATECHEZE

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří
však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
(Mt 28,16-20)

Milí přátelé, dnešní evangelium je plné informací a hlavně úkolů a
ujištění. Tak nejprve si můžeme všimnout, že jedenáct učedníků odešlo
do Galileje. I když to byli ti, které si Ježíš sám vyvolil, stejně je vidět, že
hřích a zrada je stále přítomná mezi lidmi. Víme přece, že učedníků bylo
původně 12. To znamená, že jeden chybí. Matouš, který toto evangelium
píše, tím chce možná zdůraznit, že lidé i když Ježíše znají, si nemohou
myslet, že už není třeba na sobě pracovat a víru v sobě přestat posilovat.
To by pak mohli dopadnout, jako ten dvanáctý učedník, který chyběl.
Učedníci jdou na horu, kterou jim určil Ježíš. Je to výstup, je to obtížná
cesta, ale je to místo, kde Bůh promlouvá k srdci člověka. Jít za Bohem,
slyšet ve svém srdci, jaký má Bůh s mým životem plány, to stojí za
námahu. Tam, kde to Ježíš určil, ho uviděli. Můžeme i my vidět Ježíše?
Ano, můžeme. Můžeme ho vidět v druhých bratrech, ke kterým nás Ježíš
posílá. On totiž řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa“. To znamená, že On je s námi i s těmi, ke kterým máme dojít.
Vzpomínáte si, co Ježíš řekl učedníkům? (nechte reagovat děti). „Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Jít
k druhým, jít druhým prokazovat milosrdenství, protože to je to, co
máme podle Ježíšova příkazu zachovávat, jít druhé milovat…to chce
odvahu, sílu ovládat sám sebe, to chce opravdové nadšení a radost. Kdo
jiný je k tomu disponován než právě mladí lidé? Kdo jiný by měl být plný
energie, odvahy, síly a radosti, než právě vy? Můžete se stát misionáři
víry, i když ještě studujete a nemůžete opustit svoje domovy? Určitě
můžete. To rozhodnutí jít k druhým lidem s odvahou, že je budu mít rád
a prokazovat milosrdenství totiž nemá žádné hranice. Misionářem
bychom ve svém okolí měli být my všichni. Kéž byste v sobě objevili tento
„oheň“ lásky a nadšení a dokázali tím „nakazit“ nás všechny!

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.

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří
však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
(Mt 28,16-20)
Pomůcky: kartička do kapsy

Milí přátelé, dnešní evangelium je plné informací a hlavně úkolů a
ujištění. Tak nejprve si můžeme všimnout, že jedenáct učedníků odešlo
do Galileje. I když to byli ti, které si Ježíš sám vyvolil, stejně je vidět, že
hřích a zrada je stále přítomná mezi lidmi. Víme přece, že učedníků bylo
původně 12. To znamená, že jeden chybí. Matouš, který toto evangelium
píše, tím chce možná zdůraznit, že lidé i když Ježíše znají, si nemohou
myslet, že už není třeba na sobě pracovat a víru v sobě přestat posilovat.
To by pak mohli dopadnout, jako ten dvanáctý učedník, který chyběl.
Učedníci jdou na horu, kterou jim určil Ježíš. Je to výstup, je to obtížná
cesta, ale je to místo, kde Bůh promlouvá k srdci člověka. Jít za Bohem,
slyšet ve svém srdci, jaký má Bůh s mým životem plány, to stojí za
námahu. Tam, kde to Ježíš určil, ho uviděli. Můžeme i my vidět Ježíše?
Ano, můžeme. Můžeme ho vidět v druhých bratrech, ke kterým nás Ježíš
posílá. On totiž řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa“. To znamená, že On je s námi i s těmi, ke kterým máme dojít.
Vzpomínáte si, co Ježíš řekl učedníkům? (nechte reagovat děti). „Jděte
tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ Jít
k druhým, jít druhým prokazovat milosrdenství, protože to je to, co
máme podle Ježíšova příkazu zachovávat, jít druhé milovat…to chce
odvahu, sílu ovládat sám sebe, to chce opravdové nadšení a radost. Kdo
jiný je k tomu disponován než právě mladí lidé? Kdo jiný by měl být plný
energie, odvahy, síly a radosti, než právě vy? Můžete se stát misionáři
víry, i když ještě studujete a nemůžete opustit svoje domovy? Určitě
můžete. To rozhodnutí jít k druhým lidem s odvahou, že je budu mít rád
a prokazovat milosrdenství totiž nemá žádné hranice. Misionářem
bychom ve svém okolí měli být my všichni. Kéž byste v sobě objevili tento
„oheň“ lásky a nadšení a dokázali tím „nakazit“ nás všechny! Vezměte si
tuto malou kartičku, kterou můžete nosit s sebou. Bude vám připomínat,
že máte v sobě zapálený oheň Boží lásky.

