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

SLOVNÍ KATECHEZE

14. neděle v mezidobí Cyklus C
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a
míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. (LK 10, 1-3)

Milí přátelé, v minulé 13. neděli v mezidobí jsme slyšeli o touze lidí Ježíše
následovat. Dnes zase slyšíme o tom, že Ježíš touží jít do různých měst a
protože tam nemůže jít sám osobně, posílá své učedníky. Ví dobře, že
misijní cesta je náročná, že učedníci se pokaždé nesetkají s přijetím a
vlídností. Ježíš o tom jistě ví své, protože On sám je poslán. Kým? (nechte
odpovědět děti) Svým vlastím Nebeským Otcem. A kam? K lidem, kteří
Ježíše vítají s otevřenou náručí? K lidem dobrým a zbožným? (nechte
odpovědět děti) Právě naopak. Ježíš – Boží Syn přichází na svět vyloučen
z obydlí, musí se narodit v chlévě, za podmínek, které jsou pro narození
nejméně příznivé. A ani pak neměl Ježíš, jak se říká „na růžích ustláno“.
Co všechno ho čekalo? (nechte odpovědět děti) Ranné dětství ve
vyhnanství, příchod do Nazareta mezi sousedy, kteří netušili, kdo je a
v dospělosti pak následné vyhnání z Nazareta, přecházení z místa na místo
a nakonec Jeruzalém, kde prošel zkouškou nejtěžší. Zkrátka, jestli někdo
ví, jaké to je mluvit o Božím království, které se přiblížilo k člověku, tak je
to v první řadě právě Boží Syn.
A Ježíš posílá učedníky. Ale kdo je to učedník? (nechte odpovědět děti) Je
to ten, který se nechává vyučovat právě od Ježíše. Je to ten, který
poslouchá Slovo a Slovo také uvádí do praxe. Když víme, kdo je učedník,
tak si můžeme odpovědět i na otázku, kde jsou jeho učedníci. Jsou to
misionáři, kteří jsou ochotni jít do neznámých a těžkých podmínek,
nebezpečných nebo válečných míst, aby tam hlásali Boží království? Ano,
to určitě ano. Ale jen ti? (nechte odpovědět děti) Učedníci a tím i misionáři
jsme a máme být my všichni. Každý, kdo má zdravé nohy, zdravé ruce a
umí mluvit, může jít a svým životem a slovem hlásat Boží království. Je
k tomu potřebná nějaká zvláštní moudrost a vědění? (nechte odpovědět
děti) Ano, vědět o Ježíši toho co nejvíce, je určitě nutné, proto se ve víře
každý máme vzdělávat, ale k tomu, abychom byli „jen“ laskaví a ochotní
prokazovat druhým milosrdenství, nemusíme být zrovna učenci. To
zvládne každý. Důležité je mít srdce na správném místě a vědět, proč to
dělám. Když vím, že se tím podobám Kristu, že jsem jeho učedník, tak mě
ani neodradí, že při svém snažení narazím třeba na „vlka“. Na člověka,
který mě nebude chtít přijmout, na mrzouta, na … Ale to nevadí. O to větší
bude odměna v Nebeském království.

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.

14. neděle v mezidobí Cyklus C
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a
míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. (LK 10, 1-3)
Pomůcky: Prázdný papír, tužka

Milí přátelé, v minulé 13. neděli v mezidobí jsme slyšeli o touze lidí Ježíše
následovat. Dnes zase slyšíme o tom, že Ježíš touží jít do různých měst a
protože tam nemůže jít sám osobně, posílá své učedníky. Ví dobře, že
misijní cesta je náročná, že učedníci se pokaždé nesetkají s přijetím a
vlídností. Ježíš o tom jistě ví své, protože On sám je poslán. Kým? (nechte
odpovědět děti) Svým vlastím Nebeským Otcem. A kam? K lidem, kteří
Ježíše vítají s otevřenou náručí? K lidem dobrým a zbožným? (nechte
odpovědět děti) Právě naopak. Ježíš – Boží Syn přichází na svět vyloučen
z obydlí, musí se narodit v chlévě, za podmínek, které jsou pro narození
nejméně příznivé. A ani pak neměl Ježíš, jak se říká „na růžích ustláno“.
Co všechno ho čekalo? (nechte odpovědět děti) Ranné dětství ve
vyhnanství, příchod do Nazareta mezi sousedy, kteří netušili, kdo je a
v dospělosti pak následné vyhnání z Nazareta, přecházení z místa na místo
a nakonec Jeruzalém, kde prošel zkouškou nejtěžší. Zkrátka, jestli někdo
ví, jaké to je mluvit o Božím království, které se přiblížilo k člověku, tak je
to v první řadě právě Boží Syn.
A Ježíš posílá učedníky. Ale kdo je to učedník? (nechte odpovědět děti) Je
to ten, který se nechává vyučovat právě od Ježíše. Je to ten, který
poslouchá Slovo a Slovo také uvádí do praxe. Když víme, kdo je učedník,
tak si můžeme odpovědět i na otázku, kde jsou jeho učedníci. Jsou to
misionáři, kteří jsou ochotni jít do neznámých a těžkých podmínek,
nebezpečných nebo válečných míst, aby tam hlásali Boží království? Ano,
to určitě ano. Ale jen ti? (nechte odpovědět děti) Učedníci a tím i misionáři
jsme a máme být my všichni. Každý, kdo má zdravé nohy, zdravé ruce a
umí mluvit, může jít a svým životem a slovem hlásat Boží království. Je
k tomu potřebná nějaká zvláštní moudrost a vědění? (nechte odpovědět
děti) Ano, vědět o Ježíši toho co nejvíce, je určitě nutné, proto se ve víře
každý máme vzdělávat, ale k tomu, abychom byli „jen“ laskaví a ochotní
prokazovat druhým milosrdenství, nemusíme být zrovna učenci. To
zvládne každý. Důležité je mít srdce na správném místě a vědět, proč to
dělám. Když vím, že se tím podobám Kristu, že jsem jeho učedník, tak mě
ani neodradí, že při svém snažení narazím třeba na „vlka“. Na člověka,
který mě nebude chtít přijmout, na mrzouta, na … Ale to nevadí. O to větší
bude odměna v Nebeském království. (rozdejte dětem papíry a tužky)
Vezměte si papír a napište si plán. Komu chci pomoci? Ke komu půjdu?
Kde budu užitečný/á. Napište si plán a zkuste ho dodržet 

