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

SLOVNÍ KATECHEZE

Svátek Svaté rodiny cyklus B
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár
hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl
to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od
Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí
Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo
obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Pane,
propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy.“(Lk 2, 22-31)

Milí mladí přátelé, mladá nenápadná rodina, kterou byla rodina
nazaretská, se vydává do Jeruzaléma, aby podle zákona zasvětila svého
synka Bohu. To neznamená, že by Maria nebo Josef zapomněli, že Ježíš,
malé děťátko, které nesou ve své náruči je slíbený Mesiáš – Syn Boží.
Právě naopak. Marie i Josef si jsou vědomi každý své úlohy. Maria –
Matka Božího Syna, která se plně odevzdává záměru Boha se všemi lidmi.
A tím záměrem je zachránit člověka od smrti tím, že se sám Bůh stává
člověkem, aby se za něj obětoval. A Josef, který chrání nejen Marii, ale
také poklad, který mu byl svěřen. Mnoho lidí, kteří tou dobou byli na
stejném místě, tedy v chrámě, viděli jen obyčejnou chudou rodinu, která
přichází s malým dítětem, aby splnila to, co bylo podle zákona obvyklé.
Jen Simeon, který byl naplněn Duchem svatým, věřil a čekal, že dříve než
zemře, uvidí slíbeného Mesiáše na vlastní oči. Vzpomene si někdo z vás,
co se o Simeonovi v evangeliu říkalo? Jaké vlastnosti měl? (necháme
reagovat děti) Říkalo se o něm, že byl spravedlivý a bohabojný.
Spravedlnost je láska ke každému člověku, kterému přejeme stejně dobré
věci, které bychom si přáli i pro sebe. A to, že byl Simeon bohabojný,
neznamená, že by se Boha bál, ale že si uvědomoval velikost a lásku Boží,
která každého člověka převyšuje. Právě pro svou věrnost a spravedlnost
Simeon viděl spásu, o které mluví. A dokonce vidí, že tato spása je pro
všechny národy. To znamená i pro nás. Můžeme i my stejně jako Simeon
vidět Boha a jeho spásu? Ano, můžeme. Vidíme ho ve svátostech, v Božím
slově, ve společenství lidí, kteří se mají rádi a jsou sjednoceni s Kristem,
zkrátka v každém projevu lásky mezi lidmi. A to se snažme. Pak se
můžeme radovat stejně jako Simeon.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

Svátek Svaté rodiny cyklus B
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je
zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár
hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl
to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od
Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí
Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo
obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš, Pane,
propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděli tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy.“(Lk 2, 22-31)
Pomůcka: betlém v kostele

Milí mladí přátelé, mladá nenápadná rodina, kterou byla rodina
nazaretská, se vydává do Jeruzaléma, aby podle zákona zasvětila svého
synka Bohu. To neznamená, že by Maria nebo Josef zapomněli, že Ježíš,
malé děťátko, které nesou ve své náruči je slíbený Mesiáš – Syn Boží.
Právě naopak. Marie i Josef si jsou vědomi každý své úlohy. Maria –
Matka Božího Syna, která se plně odevzdává záměru Boha se všemi lidmi.
A tím záměrem je zachránit člověka od smrti tím, že se sám Bůh stává
člověkem, aby se za něj obětoval. A Josef, který chrání nejen Marii, ale
také poklad, který mu byl svěřen. Mnoho lidí, kteří tou dobou byli na
stejném místě, tedy v chrámě, viděli jen obyčejnou chudou rodinu, která
přichází s malým dítětem, aby splnila to, co bylo podle zákona obvyklé.
Jen Simeon, který byl naplněn Duchem svatým, věřil a čekal, že dříve než
zemře, uvidí slíbeného Mesiáše na vlastní oči. Vzpomene si někdo z vás,
co se o Simeonovi v evangeliu říkalo? Jaké vlastnosti měl? (necháme
reagovat děti) Říkalo se o něm, že byl spravedlivý a bohabojný.
Spravedlnost je láska ke každému člověku, kterému přejeme stejně dobré
věci, které bychom si přáli i pro sebe. A to, že byl Simeon bohabojný,
neznamená, že by se Boha bál, ale že si uvědomoval velikost a lásku Boží,
která každého člověka převyšuje. Právě pro svou věrnost a spravedlnost
Simeon viděl spásu, o které mluví. A dokonce vidí, že tato spása je pro
všechny národy. To znamená i pro nás. Můžeme i my stejně jako Simeon
vidět Boha a jeho spásu? Ano, můžeme. Vidíme ho ve svátostech, v Božím
slově, ve společenství lidí, kteří se mají rádi a jsou sjednoceni s Kristem,
zkrátka v každém projevu lásky mezi lidmi. A to se snažme. Pak se
můžeme radovat stejně jako Simeon. Po mši sv. můžete poděkovat
modlitbou u betléma v kostele, za spásu, kterou i nám Bůh nabízí.

