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

SLOVNÍ KATECHEZE

28. neděle v mezidobí Cyklus C
Když na cestě do Jeruzaléma procházel mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu
naproti deset malomocných, Zůstali stát opodál a volali“ „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je
uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval,
že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu.
Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se
nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě
zachránila.“ (Lk 17, 11-19)

Milí přátelé, začal nám měsíc říjen, který je nejen měsícem Panny Marie,
ale také misijním měsícem. Papež František dokonce prohlásil, že celý
říjen má být věnován misiím. A k tomu se velmi hodí evangelium, které
jsme právě slyšeli. Byla v něm popsaná událost, kdy Pán Ježíš uzdravil
deset malomocných. Malomocenství je velmi vážná nemoc, která byla
nebezpečná v době před 2000 lety, stejně jako dnes. Tenkrát to bylo ještě
o to krutější, že ten, kdo onemocněl malomocenstvím, byl prohlášen za
„nečistého“. Věděl by někdo z vás, co to znamená? (nechte odpovědět děti)
„Nečistí“ neboli malomocní museli dodržovat jen jeden jediný zákon:
zdržovat se mimo společenství živých. A to je, milí přátelé, strašné. Být
vyloučen od své rodiny, svých blízkých, od svého domova, ale také od
lékařské péče a možnosti se uzdravit. Tito „nečistí“ se nesměli přibližovat
k žádnému obydlí, k žádným lidem a již z dálky museli volat: „Nečistí,
nečistí“. Víte proč? (nechte odpovědět děti) Protože by mohli nakazit
malomocenstvím ty, kteří byli zdraví. Kdo tedy mohl malomocné uzdravit?
Žádný člověk to dokázat nemohl. Jen Bůh. A to se také stalo. Ježíš Kristus
se malomocným nevyhnul, ale uzdravil je, a vrátil jim možnost prožít
zbytek jejich života v tehdejší společnosti. A jak na to reagovali? (nechte
odpovědět děti) Správně. Devět z nich se šlo ukázat kněžím, aby se poté
mohli vrátit do svých domovů a jen jeden z nich se vrátil k Ježíši a velebil
Boha. Jen jeden nezapomněl Bohu poděkovat.
A jak to souvisí s misijním dílem? Mnoho misionářů jde v dnešní době
stejně jako Pán Ježíš do míst, kde jsou sami v ohrožení. Do míst, kde je
válka nebo nedostatek, kde jsou nakažlivé nemoci apod. Určitě ti lidé,
kterým misionáři pomáhají, jsou vděční za každou pomoc, ale i my máme
být misionářům vděční. Každé dobro, které se ve světě koná, napomáhá
k dobru celého světa. Tam, kde se zmírňuje utrpení a chudoba, tam je
menší riziko konfliktů, které pak ohrožují všechny. Proto se modleme za
všechny misionáře a za všechny ty, kteří mají odvahu nemyslet na sebe, ale
myslet na dobro druhých.

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.

28. neděle v mezidobí Cyklus C
Když na cestě do Jeruzaléma procházel mezi Samařskem a Galilejí a přicházel do jedné vesnice, šlo mu
naproti deset malomocných, Zůstali stát opodál a volali“ „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je
uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím.“ A jak odcházeli, byli očištěni. Když jeden z nich zpozoroval,
že je uzdraven, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu.
Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se
nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě
zachránila.“ (Lk 17, 11-19)
Pomůcky: sv. Damián de Veuster

Milí přátelé, začal nám měsíc říjen, který je nejen měsícem Panny Marie,
ale také misijním měsícem. Papež František dokonce prohlásil, že celý
říjen má být věnován misiím. A k tomu se velmi hodí evangelium, které
jsme právě slyšeli. Byla v něm popsaná událost, kdy Pán Ježíš uzdravil
deset malomocných. Malomocenství je velmi vážná nemoc, která byla
nebezpečná v době před 2000 lety, stejně jako dnes. Tenkrát to bylo ještě
o to krutější, že ten, kdo onemocněl malomocenstvím, byl prohlášen za
„nečistého“. Věděl by někdo z vás, co to znamená? (nechte odpovědět děti)
„Nečistí“ neboli malomocní museli dodržovat jen jeden jediný zákon:
zdržovat se mimo společenství živých. A to je, milí přátelé, strašné. Být
vyloučen od své rodiny, svých blízkých, od svého domova, ale také od
lékařské péče a možnosti se uzdravit. Tito „nečistí“ se nesměli přibližovat
k žádnému obydlí, k žádným lidem a již z dálky museli volat: „Nečistí,
nečistí“. Víte proč? (nechte odpovědět děti) Protože by mohli nakazit
malomocenstvím ty, kteří byli zdraví. Kdo tedy mohl malomocné uzdravit?
Žádný člověk to dokázat nemohl. Jen Bůh. A to se také stalo. Ježíš Kristus
se malomocným nevyhnul, ale uzdravil je, a vrátil jim možnost prožít
zbytek jejich života v tehdejší společnosti. A jak na to reagovali? (nechte
odpovědět děti) Správně. Devět z nich se šlo ukázat kněžím, aby se poté
mohli vrátit do svých domovů a jen jeden z nich se vrátil k Ježíši a velebil
Boha. Jen jeden nezapomněl Bohu poděkovat.
A jak to souvisí s misijním dílem? Mnoho misionářů jde v dnešní době
stejně jako Pán Ježíš do míst, kde jsou sami v ohrožení. Do míst, kde je
válka nebo nedostatek, kde jsou nakažlivé nemoci apod. Určitě ti lidé,
kterým misionáři pomáhají, jsou vděční za každou pomoc, ale i my máme
být misionářům vděční. Každé dobro, které se ve světě koná, napomáhá
k dobru celého světa. Tam, kde se zmírňuje utrpení a chudoba, tam je
menší riziko konfliktů, které pak ohrožují všechny. Proto se modleme za
všechny misionáře a za všechny ty, kteří mají odvahu nemyslet na sebe, ale
myslet na dobro druhých. Přečtěte si doma příběh o jednom statečném
misionáři. (rozdejte dětem životopis sv. Damiána de Veuster)

