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 C
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let,
vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec
Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den
cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim
otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. (Lk 2,41-47)

Milí mladí přátelé, komu z vás je 12 let? (nechte odpovědět děti) A umíte
si představit, že byste se ztratily mezi tisíci lidmi? Ježíšovi, když mu bylo
12 let, se to stalo. Alespoň, tak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu.
Jestliže jsme poslouchali pozorně až do konce, slyšeli jsme, že Ježíš se
vlastně neztratil. Jak to tedy bylo? Poutníci chodili do Jeruzaléma i
třikrát ročně: o Velikonocích, o letnicích a o svátcích stánků. Kdo žil od
Jeruzaléma daleko, mohl přijít jen jednou. Ježíšova rodina byla poslušná
Hospodinovu zákonu a šla do Jeruzaléma slavit Paschu. Pascha znamená
„vyjití“ a židé při ní oslavují vyjití Mojžíše a celého národa z Egypta do
zaslíbené země, z otroctví do svobody. Při takových oslavách byl a dodnes
je Jeruzalém zaplněn tisíci poutníky. Maria, Josef a Ježíš žili v Nazaretě
jako úplně obyčejná rodina, o které kromě jich samotných nikdo nevěděl,
že Ježíš je Syn Boží. Ježíš plnil svoji putovní povinnost a spolu
s ostatními se vydal na pouť do Jeruzaléma. Tehdy se stalo, že celý jeden
den si Maria i Josef mysleli, když se vraceli z Jeruzaléma do Nazareta, že
Ježíš je mezi ostatními poutníky. Ale nebyl. Nikde ho nemohli najít.
Hledali ho celé tři dny a pak ho našli. Kde? (nechte odpovědět děti) Ano.
Byl zpět v Jeruzalémě, kde se v chrámě obětovaly zvířecí oběti za
usmíření hříšníků s Hospodinem. A Boží Syn přišel na zem, k člověku
právě proto, aby se za člověka a jeho hříchy obětoval. Když ho Maria a
Josef v chrámě našli, jak rozmlouvá s učenci, Ježíš jim i všem, kteří tam
byli, připomněl kdo je a kdo je jeho otcem. Kdo je tedy Ježíš? (nechte
odpovědět děti) On je Bůh – Mesiáš, který se stává obětí za každého
člověka. A kdo je jeho otcem? (nechte odpovědět děti) Jeho otcem je Otec
v nebi – Hospodin. To nám evangelium dnešního svátku chce
připomenout. Nikdy nezapomeňme, kdo je Ježíš. Je to Bůh, který nás
miluje tolik, že se za nás obětoval.

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 C
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let,
vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec
Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den
cesty; teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a
hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim
otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. (Lk 2,41-47)
Pomůcky: Kartička pro každého

Milí mladí přátelé, komu z vás je 12 let? (nechte odpovědět děti) A umíte
si představit, že byste se ztratily mezi tisíci lidmi? Ježíšovi, když mu bylo
12 let, se to stalo. Alespoň, tak jsme to slyšeli v dnešním evangeliu.
Jestliže jsme poslouchali pozorně až do konce, slyšeli jsme, že Ježíš se
vlastně neztratil. Jak to tedy bylo? Poutníci chodili do Jeruzaléma i
třikrát ročně: o Velikonocích, o letnicích a o svátcích stánků. Kdo žil od
Jeruzaléma daleko, mohl přijít jen jednou. Ježíšova rodina byla poslušná
Hospodinovu zákonu a šla do Jeruzaléma slavit Paschu. Pascha znamená
„vyjití“ a židé při ní oslavují vyjití Mojžíše a celého národa z Egypta do
zaslíbené země, z otroctví do svobody. Při takových oslavách byl a dodnes
je Jeruzalém zaplněn tisíci poutníky. Maria, Josef a Ježíš žili v Nazaretě
jako úplně obyčejná rodina, o které kromě jich samotných nikdo nevěděl,
že Ježíš je Syn Boží. Ježíš plnil svoji putovní povinnost a spolu
s ostatními se vydal na pouť do Jeruzaléma. Tehdy se stalo, že celý jeden
den si Maria i Josef mysleli, když se vraceli z Jeruzaléma do Nazareta, že
Ježíš je mezi ostatními poutníky. Ale nebyl. Nikde ho nemohli najít.
Hledali ho celé tři dny a pak ho našli. Kde? (nechte odpovědět děti) Ano.
Byl zpět v Jeruzalémě, kde se v chrámě obětovaly zvířecí oběti za
usmíření hříšníků s Hospodinem. A Boží Syn přišel na zem, k člověku
právě proto, aby se za člověka a jeho hříchy obětoval. Když ho Maria a
Josef v chrámě našli, jak rozmlouvá s učenci, Ježíš jim i všem, kteří tam
byli, připomněl kdo je a kdo je jeho otcem. Kdo je tedy Ježíš? (nechte
odpovědět děti) On je Bůh – Mesiáš, který se stává obětí za každého
člověka. A kdo je jeho otcem? (nechte odpovědět děti) Jeho otcem je Otec
v nebi – Hospodin. To nám evangelium dnešního svátku chce
připomenout. Nikdy nezapomeňme, kdo je Ježíš. Je to Bůh, který nás
miluje tolik, že se za nás obětoval.

