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SLOVNÍ KATECHEZE

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od
východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a
proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli
mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec
nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému
izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se
ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho
najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A
hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země
jinou cestou. (Mt 2, 1-12)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, dnešní evangelium nám vyprávělo nejprve o událostech v Jeruzalémě,
kde byl palác a v něm král Herodes a pak o Betlému, o místu, kde se Ježíš
narodil. Do Jeruzaléma dorazili mudrci z východu. Říkalo se jim mágové a
ani nevíme, kolik jich bylo. Říká se, že byli tři podle toho, že nesli novému
králi tři dary. Víte děti jaké dary? (dát prostor dětem)
Nevěděli, kde mají toho krále hledat a tak šli do paláce krále Heroda. Vždyť
nový král by měl být přece v paláci, ne? (dát prostor dětem) Jenže tam
nového krále nenašli. Byl tam jen vyděšený král Herodes. Proč byl vyděšený,
čeho se bál? (dát prostor dětem) Bál se o svou moc. O to, že by nebyl
nejdůležitější mezi svými poddanými. Co udělal král Herodes? (dát prostor
dětem) Nechal si zjistit, kde podle proroctví má být ten nový mocný král a
mudrce tam poslal. Proč? (dát prostor dětem) Protože mu ti mudrci měli
Ježíše najít, aby se ho on Herodes pak mohl zbavit. Jeho úmysly byly velmi
zlé. Ale, jak jsme na konci evangelia slyšeli, Ježíš byl chráněn. Kým? (dát
prostor dětem) Jistě, že ho chránila jeho maminka Maria a jeho pěstoun
Josef, ale především byl chráněn Boží ochranou. Co totiž udělali ti mudrci,
když se poklonili malému Ježíši v chudičké stáji a předali mu své dary? (dát
prostor dětem) Ve snu jim anděl řekl, aby se nevraceli stejnou cestou a
neříkali Herodovi, kde je děťátko. Tím, že anděla poslechli, zachránili
Ježíškovi život.
I my máme své anděly. Každý z nás má svého anděla strážného. I nás chrání
Boží moc. A to je velký dar. Takže děti vidíte, že dary nedostal jen Ježíš
v Betlémě. Každý z nás je obdarován tím, že jsme Božími dětmi a Bůh nám
přeje jen to nejlepší. Záleží jen na každém člověku, zda ten dar využije, nebo
ne.
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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.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od
východu a ptali se: "Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a
proto jsme se mu přišli poklonit." Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli
mu: "V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec
nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému
izraelskému lidu.'" Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se
ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: "Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho
najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit." Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A
hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě.
Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země
jinou cestou. (Mt 2, 1-12)
Pomůcky, které navrhujeme: kartička pro každého

Děti, dnešní evangelium nám vyprávělo nejprve o událostech v Jeruzalémě,
kde byl palác a v něm král Herodes a pak o Betlému, o místu, kde se Ježíš
narodil. Do Jeruzaléma dorazili mudrci z východu. Říkalo se jim mágové a
ani nevíme, kolik jich bylo. Říká se, že byli tři podle toho, že nesli novému
králi tři dary. Nevěděli, kde mají toho krále hledat a tak šli do paláce krále
Heroda. Vždyť nový král by měl být přece v paláci, ne? (dát prostor dětem)
Jenže tam nového krále nenašli. Byl tam jen vyděšený král Herodes. Proč byl
vyděšený, čeho se bál? (dát prostor dětem) Bál se o svou moc. O to, že by
nebyl nejdůležitější mezi svými poddanými. Co udělal král Herodes? (dát
prostor dětem) Nechal si zjistit, kde podle proroctví má být ten nový mocný
král a mudrce tam poslal. Proč? (dát prostor dětem) Protože mu ti mudrci
měli Ježíše najít, aby se ho on Herodes pak mohl zbavit. Jeho úmysly byly
velmi zlé. Ale, jak jsme na konci evangelia slyšeli, Ježíš byl chráněn. Kým?
(dát prostor dětem) Jistě, že ho chránila jeho maminka Maria a jeho pěstoun
Josef, ale především byl chráněn Boží ochranou. Co totiž udělali ti mudrci,
když se poklonili malému Ježíši v chudičké stáji? (dát prostor dětem) Ve snu
jim anděl řekl, aby se nevraceli stejnou cestou a neříkali Herodovi, kde je
děťátko. Tím, že anděla poslechli, zachránili Ježíškovi život. I my máme své
anděly. Každý z nás má svého anděla strážného. I nás chrání Boží moc. A to
je velký dar. Takže děti vidíte, že dary nedostal jen Ježíš v Betlémě. Každý
z nás je obdarován tím, že jsme Božími dětmi a Bůh nám přeje jen to
nejlepší. Záleží jen na každém člověku, zda ten dar využije, nebo ne.
(rozdejte dětem kartičku) Tady máte kartičku, na které vidíte, jak to asi
vypadalo u jesliček v Betlémě. Podepište si ji z druhé strany a doneste
k Betlému v kostele. Bude to znamení, že jste Božími dětmi a to bude ten
největší dárek pro Ježíška.

