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SLOVNÍ KATECHEZE

22. neděle v mezidobí Cyklus C
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.
A hle – nějaký vodnatelný člověk se ocitl před ním. Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a
farizeům otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy,
uzdravil ho a propustil. Pak jim řekl: „Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhnete
ho hned v den sobotní?“ Na to mu nedovedli odpovědět. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední
místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na
přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by
přišel a řekl ti: ´Uvolni mu místo!´ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš
pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ´Příteli, pojď si
sednout dopředu!´ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 14, 1.7-11)

Milé děti, dnešní úryvek evangelia pokračuje z minulé neděle tím, že Pán
Ježíš nejprve na hostině u farizeje uzdravil vodnatelného člověka. Tato
nemoc „vodnatelnost“ je tu symbolem člověka, který není nemocný, jako
když má někdo chřipku nebo angínu, ale spíše je symbolem člověka, který
je nemocný svou pýchou a sklonem prosazovat jen a jen sám sebe. A o čem
jsme slyšeli minulou neděli? (nechte odpovědět děti) Že do Božího
království se lze dostat jen dveřmi úzkými. Takže tento vodnatelný člověk
potřeboval od Ježíše nejprve uzdravit. I my, když někdy křičíme na
maminku nebo na kamarády a snažíme se prosazovat jen sami sebe, jsme
najednou tak nadutí svou vlastní pýchou, že bychom asi v té chvíli taky
neprošli úzkými dveřmi. Také potřebujeme od Pána Ježíše uzdravit. A teď
si děti představte, že by nás Ježíš uzdravil, až když by na to byl někým
jiným dán správný čas. To samé bylo před farizeji. Ti podle svého zákona,
nesměli uzdravovat v sobotu. A dodržoval Pán Ježíš tento zákon, nebo
toho vodnatelného člověka uzdravil, i když byla sobota? (nechte odpovědět
děti) Ano. Pán Ježíš ho uzdravil, protože mu záleží na každém člověku.
A pak jsme ještě slyšeli, že nás Ježíš symbolem svatební hostiny učí, co to
znamená být pokorný. Vzpomene si někdo z vás, kam si podle Ježíše má
sednout host na svatební hostině? Dopředu vedle nevěsty a ženicha nebo
někam jinam? (nechte odpovědět děti) Ano. Má si sednout dozadu, aby
pak mohl být přesazen blíže, když by to bylo vhodné. Už jste někdo z vás
byl na svatební hostině? (nechte odpovědět děti) A byly dobroty před
nevěstou a ženichem jiné, než před tím posledním hostem na konci sálu?
(nechte odpovědět děti) Určitě je svatební hostina přichystána pro všechny
stejně. Takže být poslední a to nejen na hostině, ale třeba i při hře, při
nějaké zábavě není špatně. Na každého se přece odměna dostane.
Maminka také doma nerozděluje koláč tak, aby ten první dostal velký kus
a na posledního nic nezbylo. Neprosazovat sebe a počkat, dát přednost
druhému je velká škola, která se člověku v životě velmi vyplatí. Vždyť Ježíš
byl také takový. A my jsme si už minule řekli, že je užitečné a krásné Ježíše
ve všem napodobovat.
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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.

22. neděle v mezidobí Cyklus C
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj pozor.
A hle – nějaký vodnatelný člověk se ocitl před ním. Ježíš se ujal slova a položil znalcům Zákona a
farizeům otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. Dotkl se ho tedy,
uzdravil ho a propustil. Pak jim řekl: „Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhnete
ho hned v den sobotní?“ Na to mu nedovedli odpovědět. Přitom si všiml, jak si hosté vybírají přední
místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na
přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by
přišel a řekl ti: ´Uvolni mu místo!´ Tu bys musel s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš
pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ´Příteli, pojď si
sednout dopředu!´ To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje,
bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 14, 1.7-11)
Pomůcky, které doporučujeme: Pracovní list z Kanán – katecheze na neděli a pastelky

Milé děti, dnešní úryvek evangelia pokračuje z minulé neděle tím, že Pán
Ježíš nejprve na hostině u farizeje uzdravil vodnatelného člověka. Tato
nemoc „vodnatelnost“ je tu symbolem člověka, který není nemocný, jako
když má někdo chřipku nebo angínu, ale spíše je symbolem člověka, který
je nemocný svou pýchou a sklonem prosazovat jen a jen sám sebe. A o čem
jsme slyšeli minulou neděli? (nechte odpovědět děti) Že do Božího
království se lze dostat jen dveřmi úzkými. Takže tento vodnatelný člověk
potřeboval od Ježíše nejprve uzdravit. I my, když někdy křičíme na
maminku nebo na kamarády a snažíme se prosazovat jen sami sebe, jsme
najednou tak nadutí svou vlastní pýchou, že bychom asi v té chvíli taky
neprošli úzkými dveřmi. Také potřebujeme od Pána Ježíše uzdravit. A teď
si děti představte, že by nás Ježíš uzdravil, až když by na to byl někým
jiným dán správný čas. To samé bylo před farizeji. Ti podle svého zákona,
nesměli uzdravovat v sobotu. A dodržoval Pán Ježíš tento zákon, nebo
toho vodnatelného člověka uzdravil, i když byla sobota? (nechte odpovědět
děti) Ano. Pán Ježíš ho uzdravil, protože mu záleží na každém člověku.
A pak jsme ještě slyšeli, že nás Ježíš symbolem svatební hostiny učí, co to
znamená být pokorný. Vzpomene si někdo z vás, kam si podle Ježíše má
sednout host na svatební hostině? Dopředu vedle nevěsty a ženicha nebo
někam jinam? (nechte odpovědět děti) Ano. Má si sednout dozadu, aby
pak mohl být přesazen blíže, když by to bylo vhodné. Už jste někdo z vás
byl na svatební hostině? (nechte odpovědět děti) A byly dobroty před
nevěstou a ženichem jiné, než před tím posledním hostem na konci sálu?
(nechte odpovědět děti) Určitě je svatební hostina přichystána pro všechny
stejně. Takže být poslední a to nejen na hostině, ale třeba i při hře, při
nějaké zábavě není špatně. Na každého se přece odměna dostane.
Maminka také doma nerozděluje koláč tak, aby ten první dostal velký kus
a na posledního nic nezbylo. Neprosazovat sebe a počkat, dát přednost
druhému je velká škola, která se člověku v životě velmi vyplatí. Vždyť Ježíš
byl také takový. Poslední větu máte v pracovním listu. Hezky ho vybarvěte.

