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

SLOVNÍ KATECHEZE

29. neděle v mezidobí Cyklus C
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom
městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala:
‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha
nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně
chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých
vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle
zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18, 1-8)

Milí přátelé, jste stále online? Jste vždy pro kohokoli na příjmu, nebo máte
někdy mobil vypnutý? Nebo dokonce někomu, koho zrovna dvakrát
nemusíte, mobil prostě nezvednete? (nechte odpovědět děti) A má také
Bůh někdy „vypnutý mobil“?
Dnes jsme v evangeliu slyšeli, že Ježíš nás skrze učedníky pobízí, abychom
se neustále modlili a v modlitbě neochabovali. To znamená, že Bůh je tedy
připravený stále nám naslouchat a my mu můžeme a máme předkládat své
chvály a prosby. Mohli bychom říci, že Bůh je online nepřetržitě. Kdykoli
s ním chceme mluvit, tak je na příjmu. A to dokonce, když třeba my nejsme
na tom zrovna nejlépe. Když uděláme nějakou chybu, něco pokazíme,
někomu ublížíme apod. I tehdy nám Bůh naslouchá.
Ale i přesto, že je to tak, dnešní evangelium popisuje situaci vdovy, která
pořád obtěžuje soudce, který jí vyhoví jen pro to, aby ho přestala obtěžovat.
Jak to Ježíš myslel? Chce snad Ježíš učedníkům říci, že Boha naše
modlitby „obtěžují“? Tak to určitě není. Už v knize Píseň písní je napsáno:
„Ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je líbezný“ (Pís 2,14) Z toho můžeme
pochopit, že Bůh touží po našem hlasu, po rozhovoru s ním. Nejen, že je
připravený nám stále naslouchat, ale dokonce touží po tom, abychom se
s ním v modlitbě setkávali.
Jak to udělat? Máme tedy celý den být v usebrané modlitbě? Máme přestat
chodit do školy, abychom měli čas na modlitbu? (nechte odpovědět děti)
Tak to určitě není. Je důležité každou naši činnost dělat jako modlitbu. To
samé radil i apoštol národů Sv. Pavel, když řekl: „Ať jíte, ať pijete nebo
cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ (1Kor, 10,31). Podle této
rady bychom tedy měli své povinnosti, ale i radosti přítomné chvíle dělat
tak, jako bychom se modlili.
A proč nám Bůh nedá vždy všechno, o co v modlitbě žádáme? Za prvé
proto, že ne všechno, co chceme, je také pro nás to nejlepší. Za druhé proto,
že modlitba není „chci a dostanu“, ale je to především rozhovor s Bohem.
Je to také chvála, spočinutí, vztah, naslouchání atd. Tak ať se nám všem
daří rozmlouvat s Bohem, kdykoli chceme. Bůh totiž chce vždy.
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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.

29. neděle v mezidobí Cyklus C
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom
městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal. Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala:
‘Zastaň se mě proti mému odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha
nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje; jinak sem bude ustavičně
chodit a mě trápit.’“ A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal svých
vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat? Říkám vám, že se jich rychle
zastane! Ale nalezne Syn člověka na zemi víru, až přijde?“ (Lk 18, 1-8)
Pomůcky: bílé papíry a tužky

Milí přátelé, jste stále online? Jste vždy pro kohokoli na příjmu, nebo máte
někdy mobil vypnutý? Nebo dokonce někomu, koho zrovna dvakrát
nemusíte, mobil prostě nezvednete? (nechte odpovědět děti) A má také
Bůh někdy „vypnutý mobil“? Dnes jsme v evangeliu slyšeli, že Ježíš nás
skrze učedníky pobízí, abychom se neustále modlili a v modlitbě
neochabovali. To znamená, že Bůh je tedy připravený stále nám
naslouchat a my mu můžeme a máme předkládat své chvály a prosby.
Mohli bychom říci, že Bůh je online nepřetržitě. Kdykoli s ním chceme
mluvit, tak je na příjmu. A to dokonce, když třeba my nejsme na tom
zrovna nejlépe. Když uděláme nějakou chybu, něco pokazíme, někomu
ublížíme apod. I tehdy nám Bůh naslouchá. Ale i přesto, že je to tak, dnešní
evangelium popisuje situaci vdovy, která pořád obtěžuje soudce, který jí
vyhoví jen pro to, aby ho přestala obtěžovat. Jak to Ježíš myslel? Chce snad
Ježíš učedníkům říci, že Boha naše modlitby „obtěžují“? Tak to určitě není.
Už v knize Píseň písní je napsáno: „Ať slyším tvůj hlas, vždyť tvůj hlas je
líbezný“ (Pís 2,14) Z toho můžeme pochopit, že Bůh touží po našem hlasu,
po rozhovoru s ním. Nejen, že je připravený nám stále naslouchat, ale
dokonce touží po tom, abychom se s ním v modlitbě setkávali. Jak to
udělat? Máme tedy celý den být v usebrané modlitbě? Máme přestat chodit
do školy, abychom měli čas na modlitbu? (nechte odpovědět děti) Tak to
určitě není. Je důležité každou naši činnost dělat jako modlitbu. To samé
radil i apoštol národů Sv. Pavel, když řekl: „Ať jíte, ať pijete nebo cokoli
jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ (1Kor, 10,31). Podle této rady
bychom tedy měli své povinnosti, ale i radosti přítomné chvíle dělat tak,
jako bychom se modlili. A proč nám Bůh nedá vždy všechno, o co
v modlitbě žádáme? Za prvé proto, že ne všechno, co chceme, je také pro
nás to nejlepší. Za druhé proto, že modlitba není „chci a dostanu“, ale je to
především rozhovor s Bohem. Je to také chvála, spočinutí, vztah,
naslouchání atd. Tak ať se nám všem daří rozmlouvat s Bohem, kdykoli
chceme. Bůh totiž chce vždy.
Vezměte si nyní papír a zkuste si na něj napsat, co je pro vás modlitba. Tyto
vaše myšlenky pak můžete přinést k obětnímu stolu spolu s obětními dary.

