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

SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle adventní cyklus B
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s
mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak
se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího
tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří
syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. (Lk 1, 26-38)

Milí mladí přátelé, dnes slavíme čtvrtou neděli adventní a zároveň je Štědrý den.
Narození Spasitele světa budeme slavit až v noci. Nyní se zaměříme k dnešnímu
evangeliu. Nejlepším způsobem, jak se mu věnovat, by bylo přenést se mávnutím
křídel na místo Boží. To znamená do Nazareta - ve chvíli, kdy archanděl Gabriel
zvěstuje Panně Marii nejdůležitější zprávu, kterou mohlo lidstvo slyšet. Byl to
okamžik, po kterém Bůh toužil po celou věčnost, okamžik, ke kterému směřoval čas
od stvoření světa, den, ve kterém se Bůh Syn (= druhá božská Osoba, věčné Slovo)
v jediném okamžiku stane člověkem - a tudíž naším bratrem, neboť přijme lidskou
přirozenost. Konečně z hlubin jeho stvoření, které se od něj vzdálilo, se zvedá „ANO“,
které má sílu ho přitáhnout. A Bůh přichází a zavazuje se navždy být s člověkem. Jakou
měl Bůh radost, když mohl Marii říci: „Raduj se!“ Konečně stvoření, které ho miluje.
Láska Boží je milována: našla dům, kde může bydlet, a tak už dům člověka není
opuštěný. Jak podle vás mohla Maria reagovat? Neměla říci, že má před svatbou
s Josefem a že měla o své budoucnosti zcela jiné představy? Neměla říci, že je ještě
velmi mladá, navíc chudá a nikdo ji nezná? Ale ona řekla naštěstí něco zcela zásadního
pro nás pro všechny. Dokáže někdo z vás říci přesně to, co Panna Maria odpověděla?
(nechte reagovat děti). „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“
Výraz „služebnice“ znamená výraz úplné poslušnosti, Panna Maria nechává úplně
prostor Slovu, nechává ho v sobě žít a růst, a Ono zcela naplňuje její život. Když Bůh
hledal Adama v ráji, slyšel od něho odpověď: „Skryl jsem se.“ (Gn 3,10) A nyní v Marii
celé lidstvo odpovídá: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ Jak
krásné by bylo, kdyby naše srdce vždy odpovídalo na Boží lásku stejnými slovy: „Jsem
tvůj služebník, jsem tvá služebnice…“
Pak by Bůh mohl nalézt domov v každém lidském srdci.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

4. neděle adventní cyklus B
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s
mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď
zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat.
Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak
se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího
tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří
syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel. (Lk 1, 26-38)
Pomůcka: kartičky s textem pro každého

Milí mladí přátelé, dnes slavíme čtvrtou neděli adventní a zároveň je Štědrý den.
Narození Spasitele světa budeme slavit až večer nebo v noci. Nyní se zaměříme
k dnešnímu evangeliu. Nejlepším způsobem jak se mu věnovat by bylo přenést se
mávnutím křídel na místo Boží. To znamená do Nazareta ve chvíli, kdy archanděl
Gabriel zvěstuje Panně Marii nejdůležitější zprávu, kterou mohlo lidstvo slyšet. Byl to
okamžik, po kterém Bůh toužil po celou věčnost, okamžik, ke kterému směřoval čas
od stvoření světa, den, ve kterém se Bůh Syn ( = druhá božská Osoba, věčné Slovo)
v jediném okamžiku stane člověkem - a tudíž naším bratrem, neboť přijme lidskou
přirozenost. Konečně z hlubin z jeho stvoření, které se od něj vzdálilo, se zvedá
„ANO“, které má sílu ho přitáhnout. A Bůh přichází a zavazuje se navždy být
s člověkem. Jakou měl Bůh radost, když mohl Marii říci: „Raduj se.“ Konečně stvoření,
které ho miluje. Láska Boží je milována: našla dům, kde může bydlet, a tak už dům
člověka není opuštěný. Jak podle vás mohla Maria reagovat? Neměla říci, že má před
svatbou s Josefem a že měla o své budoucnosti zcela jiné představy? Neměla říci, že je
ještě velmi mladá, navíc chudá a nikdo ji nezná? Ale ona řekla naštěstí něco zcela
zásadního pro nás pro všechny. Dokáže někdo z vás říci přesně to, co Panna Maria
odpověděla? (nechte reagovat děti). „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle
tvého slova.“ Výraz „služebnice“ znamená výraz úplné poslušnosti, Maria nechává
úplně prostor Slovu, nechává ho v sobě žít a růst, a Ono zcela naplňuje její život. Když
Bůh hledal Adama v ráji, slyšel od něho odpověď: „Skryl jsem se“ (Gn 3,10) A nyní
v Marii celé lidstvo odpovídá: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého
slova.“ Jak krásné by bylo, kdyby naše srdce vždy odpovídalo na Boží lásku stejnými
slovy: „Jsem tvůj služebník, jsem tvá služebnice…“
Pak by Bůh mohl nalézt domov v každém lidském srdci.

