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19. neděle v mezidobí Cyklus C
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi,
kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad,
tam bude i vaše srdce. (Lk 12, 32-34)
Pomůcky, které doporučujeme: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli

Milé děti, dnes se mluví v evangeliu o pokladu. Poklad asi znáte z pohádek,
že? Jak vypadá takový poklad? (nechte odpovědět děti) Ano, jsou to mince,
perly a vůbec všelijaké šperky, zlaté poháry atd. Myslíte děti, že Ježíš svým
učedníkům mluvil o podobném pokladu? (nechte odpovědět děti) Vždyť
přece mluví o tom, že jeho učedníci dostanou království. A v království
přece bývá podobný poklad, že? Jenže Ježíš nemluví o království, které
známe z pohádek a ani o pokladu ve smyslu zlata a drahých kovů. Kdyby
totiž o takovém pokladu mluvil, tak by nám asi spíše poradil, jak ho máme
schovat, do jakých trezorů, jak to udělat, aby nám poklad nikdo nevzal.
Ježíš mluví o tom, že každý bychom měli mít to, co potřebujeme a ten
pravý poklad si shromažďovat v podobě dobrých skutků v nebi. A co
vlastně člověk potřebuje? Člověk potřebuje jíst, pít, bydlet, potřebuje
vzdělání a bezpečí. To, že také jedeme třeba na dovolenou, na nějaký výlet,
že máme hračky nebo značkové oblečení není nutnost. Je to příjemné, ale
není to nutné. Mít hračky, mít občas něco sladkého na zub, zažít pěknou
dovolenou se svou rodinou nebo hezký výlet je dar, kterého bychom si měli
velmi vážit. Proč? Protože mnoho lidí ve světě takový dar nemá. Opravdu
mnoho lidí musí tvrdě pracovat, aby mělo alespoň to, co nutně potřebují
k životu. Jak je to možné? A co se s tím dá dělat? To jsou otázky, na které
hodně lidí na světě hledá odpověď. Ne všechna místa na světě jsou totiž
úrodná, ne všude na světě mohou lidé žít v míru, ne na všech místech na
světě se lidem dostává kvalitního vzdělání. Ale pak jsou i místa, kde je velký
dostatek až přebytek. A co se dělá s tím přebytkem, s tím, co máme navíc?
Co nejsme schopni spotřebovat, sníst nebo na sobě v podobě oblečení
unosit? Vyhazujeme to a kupujeme si další a další věci? Co myslíte děti,
potřebujete hodně sladkostí a hodně hraček? Nebo byste se dokázaly
uskromnit třeba ve prospěch někoho, kdo toho má málo nebo nemá nic?
(nechte odpovědět děti) Jestliže dokážete mamince říci, že se vzdáváte
nějaké dobré věci, ať už je to sladkost nebo jiná hmotná věc a ušetřené
peníze pak věnovat chudým, tak shromažďujete ten správný poklad, o
kterém Ježíš mluví v dnešním evangeliu. Jen si to děti představte, jaké by
to bylo nádherné, kdyby všechny děti na světě dokázaly dospělým dát
příklad takové lásky. To by pomohlo vyřešit mnoho bídy ve světě. Ale třeba
bychom mohli začít zrovna teď? Co říkáte? (rozdejte dětem pracovní list)
Rozdělte se děti do dvojic a společně si prohlédněte obrázky. Pak se
potichu domluvte a pantomimou nám je předveďte i s tím, jak byste se
měly v dané situaci zachovat.

