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

SLOVNÍ KATECHEZE

13. neděle v mezidobí Cyklus C
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky
mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl:
„Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl
mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl:
„Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však
odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
(Lk 9, 57-62)

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o touze lidí Ježíše
následovat. Co řekl ten první člověk? (nechte odpovědět děti) „Půjdu za
tebou všude, kam půjdeš. Opravdu? Ježíš totiž na to odpovídá, že jeho
cesta není vůbec pohodlná. Není to cesta bez strádání a pádů, bez námahy
a bez pokušení. Jeho slova o tom, že i ptáci mají svá hnízda a lišky svá
doupata, kdežto On neví, kam hlavu složí, je náznak cíle jeho cesty. Ježíš
jde totiž tam, kde je Ho zapotřebí. Jde tam, kde jsou chudí, osamělí,
nešťastní, tam, kde se lidé trápí svou hříšností a vyloučením se od Otcovské
lásky. Bůh na nikoho nezapomněl, to člověk svým chováním zapomíná
svou cestu k Bohu. A tak nezbývá Bohu jiná možnost, než jít vstříc člověku.
Jak to Bůh dělá? Jak se k nám přibližuje? Skrze Ježíše Krista a jeho svátosti
a skrze Písmo svaté, které je živým Slovem.
A co máme dělat my? Máme jít také za Ježíšem? Do nejistoty? Do
nepohodlí a strádání? Ježíš nám radí slovy, kterými pokračuje dnešní
úryvek evangelia. Co řekl tomu, kdo chtěl jít napřed domů, aby pochoval
svého otce? (nechte odpovědět děti) Ježíš mu říká: „Nech, ať mrtví
pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království“. To zní v našich
uších velmi nemilosrdně. Ale Ježíš viděl do srdce. A pokud chce jít ten
člověk pochovat svého otce bez naděje na věčný život, bez naděje, že Boží
království a člověk v něm, je možné, je to „pouze“ skutek lidského
milosrdenství, které nemá naději na vzkříšení v poslední den. A ten druhý
člověk chce jít prostě domů. Možná chce mít čas na rozmyšlenou, zda se
mu to vyplatí jít za Ježíšem či nikoli. I tady Ježíš radí, aby se neohlížel, ale
stále směřovat do Božího království.
A jak jsme na tom my? Kam směřujeme, čeho bychom v životě chtěli
dosáhnout? Chceme se také nejdříve rozmyslet, jestli se nám to vyplatí jít
za Ježíšem hned, nebo zda si počkáme, až se nám to bude více hodit? Nyní
jsou před námi prázdniny. Chvíle odpočinku, ale i dobrodružství a nová
přátelství. Zkusme v každém dni prázdnin myslet na to, že naším cílem je
jít stále za Ježíšem. A to i tehdy, kdy se nám ta cesta bude zdát obtížná a
nepohodlná. Protože cesta za ním, je cesta, která má jasný cíl. Cesta do
Božího království tedy do nekonečné radosti.
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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.

13. neděle v mezidobí Cyklus C
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky
mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl:
„Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpověděl
mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl:
„Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu však
odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království.“
(Lk 9, 57-62)
Pomůcky: Pracovní list, tužky

Milí přátelé, v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli o touze lidí Ježíše
následovat. Co řekl ten první člověk? (nechte odpovědět děti) „Půjdu za
tebou všude, kam půjdeš. Opravdu? Ježíš totiž na to odpovídá, že jeho
cesta není vůbec pohodlná. Není to cesta bez strádání a pádů, bez námahy
a bez pokušení. Jeho slova o tom, že i ptáci mají svá hnízda a lišky svá
doupata, kdežto On neví, kam hlavu složí, je náznak cíle jeho cesty. Ježíš
jde totiž tam, kde je Ho zapotřebí. Jde tam, kde jsou chudí, osamělí,
nešťastní, tam, kde se lidé trápí svou hříšností a vyloučením se od Otcovské
lásky. Bůh na nikoho nezapomněl, to člověk svým chováním zapomíná
svou cestu k Bohu. A tak nezbývá Bohu jiná možnost, než jít vstříc člověku.
Jak to Bůh dělá? Jak se k nám přibližuje? Skrze Ježíše Krista a jeho svátosti
a skrze Písmo svaté, které je živým Slovem. A co máme dělat my? Máme jít
také za Ježíšem? Do nejistoty? Do nepohodlí a strádání? Ježíš nám radí
slovy, kterými pokračuje dnešní úryvek evangelia. Co řekl tomu, kdo chtěl
jít napřed domů, aby pochoval svého otce? (nechte odpovědět děti) Ježíš
mu říká: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království“. To zní v našich uších velmi nemilosrdně. Ale Ježíš viděl do
srdce. A pokud chce jít ten člověk pochovat svého otce bez naděje na věčný
život, bez naděje, že Boží království a člověk v něm, je možné, je to „pouze“
skutek lidského milosrdenství, které nemá naději na vzkříšení v poslední
den. A ten druhý člověk chce jít prostě domů. Možná chce mít čas na
rozmyšlenou, zda se mu to vyplatí jít za Ježíšem či nikoli. I tady Ježíš radí,
aby se neohlížel, ale stále směřovat do Božího království. A jak jsme na tom
my? Kam směřujeme, čeho bychom v životě chtěli dosáhnout? Chceme se
také nejdříve rozmyslet, jestli se nám to vyplatí jít za Ježíšem hned, nebo
zda si počkáme, až se nám to bude více hodit? Nyní jsou před námi
prázdniny. Chvíle odpočinku, ale i dobrodružství a nová přátelství.
Zkusme v každém dni prázdnin myslet na to, že naším cílem je jít stále za
Ježíšem. A to i tehdy, kdy se nám ta cesta bude zdát obtížná a nepohodlná.
Protože cesta za ním, je cesta, která má jasný cíl. Cesta do Božího království
tedy do nekonečné radosti.
(rozdejte dětem pracovní list) Tady máte směrovky. Můžete do nich
napsat, kam o prázdninách směřujete a přemýšlet při tom, aby váš cíl byl
stále tím správným cílem.

