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 postní cyklus B
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece
neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho
věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna
Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo,
protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby
jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že
jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (JAN 3,14-21)

Milí přátelé, dnešní evangelium bychom mohli rozdělit na dvě části.
První část se týká lásky Boží a druhá část se věnuje tomu, jak na tuto Boží
lásku odpovídá člověk. Tak nejprve první část: „Neboť ta Bůh miloval
svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ Bůh od věků miluje svět, i když svět ho
odmítá. Otcova láska je nezištná a bezvýhradná. Vždyť nám dává svého
jediného Syna, aby se za nás obětoval na kříži, zemřel a třetího dne vstal
z mrtvých. Ale proč svého Syna? Proč Bůh - Otec sám nesestoupil na
zem? Nemohl přijít a stát se tělem on sám? Otec nám dal svého Syna,
abychom mohli vidět lásku Syna k Otci a lásku Otce k Synovi. Jak
bychom ji jinak mohli napodobovat a věřit, že stejnou lásku má Otec ke
každému z nás, když Ježíš nás nazývá svými bratry? Skrze oběť Ježíše na
kříži máme účast na tomto vztahu a na věčném životě, kde tento vztah
s Bohem, který nás miluje, bude navždy.
A jak jsme na tom my? Jsme ti, co chodí ve světle nebo ti co chodí ve tmě
a Boží lásku si neuvědomují a ani se jí nenechávají ve svém životě
inspirovat? Bůh nám v našem rozhodování, dává svobodu. Je vždy na
nás, zda si zvolíme světlo nebo tmu. Dobro nebo zlo. Cestu lásky k Bohu a
k bratřím nebo cestu nenávisti, pomluv, závisti, nepravdy atd.
Rozhodnutí je na nás a Bůh nám pomáhá tím, že stále ukazuje světlo. Je
připraven nás vždy vyslechnout a odpustit nám, když z cesty světla
sejdeme. Dokonce nám slibuje svoji přítomnost. Vždyť On řekl: „Neboť
kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed
nich.“ (Mt 18,19-20). Proto stojí za to, abychom vytvářeli kolem sebe
vztahy plné lásky, ochoty, porozumění, pochopení atd. Není to vždy
snadné, ale jistě to stojí za to, protože pak jsme Ti, co chodí ve světle a
jejich světlo je vidět i v jejich okolí.

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.

4. neděle postní cyklus B
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby
každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na
svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří,
už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo
přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá
zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy,
jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (JAN 3,14-21)
Pomůcky: Vytištěný kříž pro každého, tužky nebo pastelky

Milí přátelé, dnešní evangelium bychom mohli rozdělit na dvě části.
První část se týká lásky Boží a druhá část se věnuje tomu, jak na tuto Boží
lásku odpovídá člověk. Tak nejprve první část: „Neboť ta Bůh miloval
svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný.“ Bůh od věků miluje svět, i když svět ho
odmítá. Otcova láska je nezištná a bezvýhradná. Vždyť nám dává svého
jediného Syna, aby se za nás obětoval na kříži, zemřel a třetího dne vstal
z mrtvých. Ale proč svého Syna? Proč Bůh - Otec sám nesestoupil na
zem? Nemohl přijít a stát se tělem on sám? Otec nám dal svého Syna,
abychom mohli vidět lásku Syna k Otci a lásku Otce k Synovi. Jak
bychom ji jinak mohli napodobovat a věřit, že stejnou lásku má Otec ke
každému z nás, když Ježíš nás nazývá svými bratry? Skrze oběť Ježíše na
kříži máme účast na tomto vztahu a na věčném životě, kde tento vztah
s Bohem, který nás miluje, bude navždy. Zde máte každý svůj kříž.
(rozdejte dětem kříže a tužky) Napište do něj své jméno a přineste ke
kříži v kostele, abyste tak vyjádřili, že k Ježíši patříte.
A nyní druhá část, která se týká světla a tmy. Jsme ti, co chodí ve světle
nebo ti co chodí ve tmě a Boží lásku si neuvědomují a ani se jí
nenechávají ve svém životě inspirovat? Bůh nám dává svobodu, v našem
rozhodování. Je vždy na nás, zda si zvolíme světlo nebo tmu. Dobro nebo
zlo. Cestu lásky k Bohu a k bratřím nebo cestu nenávisti, pomluv, závisti,
nepravdy atd. Rozhodnutí je na nás a Bůh nám pomáhá tím, že stále
ukazuje světlo. Je připraven nás vždy vyslechnout a odpustit nám, když
z cesty světla sejdeme. Dokonce nám slibuje svoji přítomnost. Vždyť On
řekl: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem
já uprostřed nich.“ (Mt 18,19-20). Proto stojí za to, abychom vytvářeli
kolem sebe vztahy plné lásky, ochoty, porozumění, pochopení atd. Není
to vždy snadné, ale jistě to stojí za to, protože pak jsme Ti, co chodí ve
světle a jejich světlo je vidět i v jejich okolí.

