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

SLOVNÍ KATECHEZE

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele cyklus B
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí
Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho
otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se
nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno.
On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila
ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském
pohoří se mluvilo o všech těch událostech. (Lk 1,57-65)

Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o narození Jana Křtitele a o tom,
jaké dostal jméno. Příběh o Janu Křtiteli, kdy jeho otec Zachariáš oněměl až do
chvíle, kdy napsal na tabulku jméno Jan, je nám asi všem známý. Pojďme se spíše
zabývat tím, jak je to s Janovým jménem. Abychom to dobře pochopili, je potřeba
se podívat na začátek stvoření. Jediné jméno, které Hospodin vyslovil, je jméno
Adam. Všechna ostatní Boží stvoření pojmenovává člověk. Byl to člověk, který
tím, že zvířata, rostliny a vše ostatní pojmenoval, tím také tato stvoření k sobě
přivlastnil. Když Hospodin dává jméno člověku, znamená to, že člověk patří
Bohu. Evě dal jméno Adam a tím se Eva stala Adamovou ženou. Tak je to až do
dnes. Žena při svatbě přijímá mužovo jméno a stává se jeho ženou. On má od té
chvíle zodpovědnost za svou ženu, ona je mu darem a on se o ní má starat. I děti,
které se v rodině narodí, dostávají jména od svých rodičů. Tím náleží jim a jejich
úkolem je dobře děti vychovat, aby ony pak, až přijde jejich čas, mohly převzít
zodpovědnost za další generace.
Ale jak je to se jménem Jan Křtitel? Stejně jako každé jiné jméno, je jméno Jan
pro Boha jedinečné, protože vyjadřuje konkrétního člověka, který má svou
neopakovatelnou hodnotu. Jan znamená „Boží dar, milost a láska.“ V tomto
výkladu jména Jan, můžeme vidět dar a milost, kterou dostali Alžběta a
Zachariáš. V jejich stáří už nedoufali, že by mohli mít dítě. A přesto měl Bůh
s nimi svůj záměr. Obdařil je milostí, ale protože Zachariáš si netroufal v takovou
milost uvěřit, oněměl do té doby, než se jeho syn narodil. „Jeho jméno je Jan“,
napsal Zachariáš na tabulku. Přijetí syna a vyslovení jména znamenalo pro
Zachariáše uzdravení. Jméno Jan, znamená kromě „daru“ a „milosti“, také
„lásku“. A ta je pro nás pro všechny. Totiž příklad Jana Křtitele nás provází po
všechny generace již více než 2000 let. Jaký příklad? Příklad člověka, který se
nebál mluvit o Boží lásce ke každému člověku, o radikálním obrácení člověka od
jeho hříchu a především o možnosti žádat Boha o odpuštění. Takový mám být i já
i ty. I my stejně jako Jan jsme jedineční a neopakovatelní. Máme jen jeden život.
Nepromarněme jej. Vždyť Bůh o nás věděl dříve, než jsme se narodili.
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10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele cyklus B
Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí
Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho
otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan!“ Namítli jí: „Tak se
nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje.“ Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno.
On si vyžádal tabulku a napsal: „Jeho jméno je Jan.“ Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila
ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském
pohoří se mluvilo o všech těch událostech. (Lk 1,57-65)

Pomůcka: připravené kartičky
Milí přátelé, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o narození Jana Křtitele a o tom,
jaké dostal jméno. Příběh o Janu Křtiteli, kdy jeho otec Zachariáš oněměl až do
chvíle, kdy napsal na tabulku jméno Jan, je nám asi všem známý. Pojďme se spíše
zabývat tím, jak je to s Janovým jménem. Abychom to dobře pochopili, je potřeba
se podívat na začátek stvoření. Jediné jméno, které Hospodin vyslovil, je jméno
Adam. Všechna ostatní Boží stvoření pojmenovává člověk. Byl to člověk, který
tím, že zvířata, rostliny a vše ostatní pojmenoval, tím také tato stvoření k sobě
přivlastnil. Když Hospodin dává jméno člověku, znamená to, že člověk patří
Bohu. Evě dal jméno Adam a tím se Eva stala Adamovou ženou. Tak je to až do
dnes. Žena při svatbě přijímá mužovo jméno a stává se jeho ženou. On má od té
chvíle zodpovědnost za svou ženu, ona je mu darem a on se o ní má starat. I děti,
které se v rodině narodí, dostávají jména od svých rodičů. Tím náleží jim a jejich
úkolem je dobře děti vychovat, aby ony pak, až přijde jejich čas, mohly převzít
zodpovědnost za další generace.
Ale jak je to se jménem Jan Křtitel? Stejně jako každé jiné jméno, je jméno Jan
pro Boha jedinečné, protože vyjadřuje konkrétního člověka, který má svou
neopakovatelnou hodnotu. Jan znamená „Boží dar, milost a láska.“ V tomto
výkladu jména Jan, můžeme vidět dar a milost, kterou dostali Alžběta a
Zachariáš. V jejich stáří už nedoufali, že by mohli mít dítě. A přesto měl Bůh
s nimi svůj záměr. Obdařil je milostí, ale protože Zachariáš si netroufal v takovou
milost uvěřit, oněměl do té doby, než se jeho syn narodil. „Jeho jméno je Jan“,
napsal Zachariáš na tabulku. Přijetí syna a vyslovení jména znamenalo pro
Zachariáše uzdravení. Jméno Jan, znamená kromě „daru“ a „milosti“, také
„lásku“. A ta je pro nás pro všechny. Totiž příklad Jana Křtitele nás provází po
všechny generace již více než 2000 let. Jaký příklad? Příklad člověka, který se
nebál mluvit o Boží lásce ke každému člověku, o radikálním obrácení člověka od
jeho hříchu a především o možnosti žádat Boha o odpuštění. Takový mám být i já
i ty. I my stejně jako Jan jsme jedineční a neopakovatelní. Máme jen jeden život.
Nepromarněme jej. Vždyť Bůh o nás věděl dříve, než jsme se narodili.
Napište své jméno na kartičku a doneste k oltáři. Bůh o vás ví.

