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

SLOVNÍ KATECHEZE

15. neděle v mezidobí Cyklus C
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat,
abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého
bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl
ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo
mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita
přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl
ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého
soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je
hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co
myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo
mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10, 25-37)

Milí přátelé, myslíte si, že je třeba dodržovat zákony? (nechte odpovědět
děti) Ano, určitě je to víc než nutné. Protože, kdybychom nedodržovali
zákony, žili bychom v chaosu. Abychom ale mohli dodržovat zákony, je
potřeba ty zákony znát. A v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli, že
Ježíše oslovil jeden znalec zákona. Slyšeli jsme dokonce, že se ptal Ježíše
proto, aby ho přivedl do úzkých. V řeckém překladu je doslova, aby ho
„zkoušel, pokoušel“. A Ježíš už jednou byl zkoušen, pokoušen. Víte kým
milí přátelé? (nechte odpovědět děti) Ano, ten, který odmítá lásku k Bohu,
ďábel se pokoušel na poušti Ježíše odradit od jeho úmyslu zachránit
člověka pro Boží království. A co Ježíš tomu znalci zákona odpověděl na
otázku, jak získat věčný život? (nechte odpovědět děti) Odpověděl mu, že
jedinou cestou je láska k Bohu a k člověku. Ale jak vlastně máme milovat
Boha? Především svou důvěrou k němu. On nám dal život a k šťastnému
životu i návod. Co myslíte, co je tím návodem? (nechte odpovědět děti)
Ano, je to desatero. Bůh nás desaterem nezkouší z poslušnosti, ale chrání
nás před hříchem, abychom si svým chováním neuzavírali cestu k němu a
k lidem. Každý hřích nás odvádí od lásky k člověku. A často nás hřích
přivádí k lásce, ale k lásce jen k sobě, k lásce sebestředné. Ale i v těchto
chvílích tu láska je a tím je láska Boha. Bůh odpouští a čeká na každý náš
návrat k němu.
A jak milovat druhé lidi? I tady nám Bůh dal odpověď. Slyšeli jsme ji
v dnešním úryvku evangelia. Příběh o milosrdném samaritánovi, je příběh
lásky. Dokážete někdo z vás tento příběh svými slovy převyprávět? (nechte
reagovat děti) V tomto příkladu je hlavní otázkou: „kdo je bližní?“ A jak
zní odpověď? (nechte odpovědět děti) Ano. Bližní je ten, kdo je schopen a
ochoten prokazovat milosrdenství. A prokazovat milosrdenství druhým
lidem můžeme být velmi dobrodružné. Zkuste se do toho pustit, protože
právě o prázdninách je čas na dobrodružství.

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.

15. neděle v mezidobí Cyklus C
Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat,
abych dostal věčný život?“ Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „Miluj
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého
bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl
ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk
sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo
mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita
přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl
ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého
soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je
hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.’ Co
myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo
mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10, 25-37)
Pomůcky: Polštářová náplast pro každého a fixy.

Milí přátelé, myslíte si, že je třeba dodržovat zákony? (nechte odpovědět
děti) Ano, určitě je to víc než nutné. Protože, kdybychom nedodržovali
zákony, žili bychom v chaosu. Abychom ale mohli dodržovat zákony, je
potřeba ty zákony znát. A v dnešním úryvku evangelia jsme slyšeli, že
Ježíše oslovil jeden znalec zákona. Slyšeli jsme dokonce, že se ptal Ježíše
proto, aby ho přivedl do úzkých. V řeckém překladu je doslova, aby ho
„zkoušel, pokoušel“. A Ježíš už jednou byl zkoušen, pokoušen. Víte kým
milí přátelé? (nechte odpovědět děti) Ano, ten, který odmítá lásku k Bohu,
ďábel se pokoušel na poušti Ježíše odradit od jeho úmyslu zachránit
člověka pro Boží království. A co Ježíš tomu znalci zákona odpověděl na
otázku, jak získat věčný život? (nechte odpovědět děti) Odpověděl mu, že
jedinou cestou je láska k Bohu a k člověku. Ale jak vlastně máme milovat
Boha? Především svou důvěrou k němu. On nám dal život a k šťastnému
životu i návod. Co myslíte, co je tím návodem? (nechte odpovědět děti)
Ano, je to desatero. Bůh nás desaterem nezkouší z poslušnosti, ale chrání
nás před hříchem, abychom si svým chováním neuzavírali cestu k němu a
k lidem. Každý hřích nás odvádí od lásky k člověku. A často nás hřích
přivádí k lásce, ale k lásce jen k sobě, k lásce sebestředné. Ale i v těchto
chvílích tu láska je a tím je láska Boha. Bůh odpouští a čeká na každý náš
návrat k němu. A jak milovat druhé lidi? I tady nám Bůh dal odpověď.
Slyšeli jsme ji v dnešním úryvku evangelia. Příběh o milosrdném
samaritánovi, je příběh lásky. Dokážete někdo z vás tento příběh svými
slovy převyprávět? (nechte reagovat děti) V tomto příkladu je hlavní
otázkou: „kdo je bližní?“ A jak zní odpověď? (nechte odpovědět děti) Ano.
Bližní je ten, kdo je schopen a ochoten prokazovat milosrdenství. A
prokazovat milosrdenství druhým lidem můžeme být velmi dobrodružné.
Zkuste se do toho pustit, protože právě o prázdninách je čas na
dobrodružství. Nyní si vezměte náplast a napište na ní pěkný vzkaz. Třeba
se vám bude pro někoho hodit.

