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

SLOVNÍ KATECHEZE

19. neděle v mezidobí Cyklus C
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi,
kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad,
tam bude i vaše srdce. (Lk 12, 32-34)

Milí přátelé, víte, kdo jsme? Jsme Boží děti. Jestliže si to dostatečně
uvědomujeme, tak nemusíme mít v životě z ničeho strach. A o strachu se
mluvilo na začátku dnešního evangelia. Ježíš nám totiž říká krásné věty:
„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.“ Ježíš nás
nazývá: „malé stádce“. Co to znamená? To odkazuje na téma pastýře, který
se stará o své ovečky. A těmi ovečkami jsme my lidé. Pastýřem je Ježíš. My,
věříme Ježíši, svému pastýři, že se o nás dobře stará. Myslíte, že tedy už se
sami starat nemusíme? Že by stačilo čekat, až budou večer létat nad námi
křepelky, které si pochytáme a sníme a ráno, že najdeme na zemi manu,
kterou stačí posbírat a sníst? (nechte odpovědět děti) Ano, to Bůh kdysi
udělal pro putující izraelity, když odešli z Egypta a hrozilo, že zahynou
hlady. Ale neznamená to, že my nemusíme pracovat, vy se vzdělávat,
abyste se na svou práci dobře připravili a že máme jen čekat, jak se o nás
Bůh postará sám. My každý máme svou zodpovědnost, abychom svým
úsilím, svou prací dosáhli toho, co k dobrému životu potřebujeme. Ale, co
vlastně potřebujeme? Jaké věci jsou v životě nezbytné? (nechte odpovědět
děti) Člověk potřebuje jíst, pít, bydlet, potřebuje vzdělání a bezpečí. To, co
máme navíc, jsou věci, ke kterým nemáme přilnout tak, že na jejich
vlastnictví budeme závislí, ale máme být schopní je darovat nebo se o ně
rozdělovat. Pak budeme mít, jak říká Ježíš v dnešním evangeliu, království
od našeho Otce. Budeme mít poklad v nebi, ze kterého neubývá. Budeme
boháči, protože v Písmu sv. se také píše, že: „kdo rozdává, ten bohatne před
Bohem bohatstvím toho, kdo je bohatý milosrdenstvím.“ (Ef 2,4) Pravý
poklad totiž není to, co máme, ale to, co rozdáme, o ten nepřijdeme ani po
smrti. Evangelista Lukáš, který sepsal evangelium, ze kterého jsme dnes
četli, věděl, že almužna se hebrejsky řekne cedagáh, což znamená doslova
„spravedlnost“. Pro biblického člověka není spravedlivé, jestliže někdo
něco vlastní a druhý žije v bídě, protože jsme bratři. A spravedlnost je
jedna z kardinálních ctností. Jak jí dosáhnout? Tím, že budeme mít srdce
na správném místě. A to podle evangelia znamená, že nebude u hmotného
pokladu, ale u pokladu, který si shromažďujeme v nebi. U milosrdenství a
skutků lásky, které může dělat každý a může tím zmírňovat bídu tohoto
světa. Chce to jen odvahu překonat sám sebe a dokázat se dělit s druhými.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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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.

19. neděle v mezidobí Cyklus C
Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v nebi,
kterého neubývá, kam se k němu zloděj nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je váš poklad,
tam bude i vaše srdce. (Lk 12, 32-34)
Pomůcky: Pracovní list pro každého, tužky

Milí přátelé, víte, kdo jsme? Jsme Boží děti. Jestliže si to dostatečně
uvědomujeme, tak nemusíme mít v životě z ničeho strach. A o strachu se
mluvilo na začátku dnešního evangelia. Ježíš nám totiž říká krásné věty:
„Neboj se, malé stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království.“ Ježíš nás
nazývá: „malé stádce“. Co to znamená? To odkazuje na téma pastýře, který
se stará o své ovečky. A těmi ovečkami jsme my lidé. Pastýřem je Ježíš. My,
věříme Ježíši, svému pastýři, že se o nás dobře stará. Myslíte, že tedy už se
sami starat nemusíme? Že by stačilo čekat, až budou večer létat nad námi
křepelky, které si pochytáme a sníme a ráno, že najdeme na zemi manu,
kterou stačí posbírat a sníst? (nechte odpovědět děti) Ano, to Bůh kdysi
udělal pro putující izraelity, když odešli z Egypta a hrozilo, že zahynou
hlady. Ale neznamená to, že my nemusíme pracovat, vy se vzdělávat,
abyste se na svou práci dobře připravili a že máme jen čekat, jak se o nás
Bůh postará sám. My každý máme svou zodpovědnost, abychom svým
úsilím, svou prací dosáhli toho, co k dobrému životu potřebujeme. Ale, co
vlastně potřebujeme? Jaké věci jsou v životě nezbytné? (nechte odpovědět
děti) Člověk potřebuje jíst, pít, bydlet, potřebuje vzdělání a bezpečí. To, co
máme navíc, jsou věci, ke kterým nemáme přilnout tak, že na jejich
vlastnictví budeme závislí, ale máme být schopní je darovat nebo se o ně
rozdělovat. Pak budeme mít, jak říká Ježíš v dnešním evangeliu, království
od našeho Otce. Budeme mít poklad v nebi, ze kterého neubývá. Budeme
boháči, protože v Písmu sv. se také píše, že: „kdo rozdává, ten bohatne před
Bohem bohatstvím toho, kdo je bohatý milosrdenstvím.“ (Ef 2,4) Pravý
poklad totiž není to, co máme, ale to, co rozdáme, o ten nepřijdeme ani po
smrti. Evangelista Lukáš, který sepsal evangelium, ze kterého jsme dnes
četli, věděl, že almužna se hebrejsky řekne cedagáh, což znamená doslova
„spravedlnost“. Pro biblického člověka není spravedlivé, jestliže někdo
něco vlastní a druhý žije v bídě, protože jsme bratři. A spravedlnost je
jedna z kardinálních ctností. Jak jí dosáhnout? Tím, že budeme mít srdce
na správném místě. A to podle evangelia znamená, že nebude u hmotného
pokladu, ale u pokladu, který si shromažďujeme v nebi. U milosrdenství a
skutků lásky, které může dělat každý a může tím zmírňovat bídu tohoto
světa. Chce to jen odvahu překonat sám sebe a dokázat se dělit s druhými.
Napište si to do pracovního listu. (rozdejte dětem pracovní list)

