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

SLOVNÍ KATECHEZE

3. neděle mezidobí cyklus A
"Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."
(Mt 4, 17)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milí přátelé, cestujete rádi? (dát prostor dětem)
A kdybyste někam cestovali, jak najdete správnou trasu?(dát prostor
dětem)
Cestování je dnes jednodušší. Stačí zadat do navigace místo startu, cíl
cesty a také podmínky pro cestování. A co se stane, když ztratíme směr
a jedeme po nesprávné cestě? (dát dětem prostor)
Navigace reaguje slovy: „Při nejbližší příležitosti odbočte doprava,
doleva, otočte se“…
Navigace nás na daleké cestě upozorňuje, když jedeme jinudy.
Myslíte, že nám navigace může přikázat jinou trasu? Nebo že nám
znemožní pokračování v jízdě? (dát dětem prostor)
A co může udělat, když chcete jet podle svého a nechcete dbát na rady
navigace? (dát dětem prostor)
Napadá vás, kdo je hlas navigace křesťana? (dát dětem prostor)
Je to Ježíš. Slyšeli jsme Jeho hlas v dnešním Evangeliu: Obrať se, tady
jsem, nejedeš správně, ukážu ti cestu do nebeského království. Když se
obrátíš, tak ho uvidíš.
Ježíš je taková duchovní navigace. Přece říká, že je Cesta, Pravda a Život. Je
vždy s námi a pomáhá nám najít cestu životem. Myslíte, že nás nutí? (dát
dětem prostor)
S navigací se musí ale umět zacházet a vaši rodiče při vašem křtu slíbili, že
vás budou učit žít křesťansky. K tomu patří i návštěva nedělní mše svaté,
společná modlitba apod. Proto jste tady, i když možná ne úplně dobrovolně.
Možná byste raději spali nebo koukali do mobilů či počítačů. Ježíš nás
k ničemu nenutí, ale nabízí. Jak? On nás volá a radí nám, že sv. přijímání,
společenství, Boží Slovo je velká a nutná posila na cestě životem.
Jsou dospělí, kteří vypnuli svou duchovní navigaci. Vypnuli Ježíše. Nechtějí,
aby jim radil. Myslí si, že sami znají cestu. Prosím vás, nikdy Ho
nevypínejte. On je cesta do nebe a nebe je domovem všech křesťanů.
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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.

3. neděle mezidobí cyklus A
"Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království."
(Mt 4, 17)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Jako pomůcku doporučujeme:
1. autonavigace nebo navigaci v mobilu. Můžete nastavit cestu do kostela.

Milí přátelé, mám tady jednoho šikovného pomocníka. Víte, co to je? (dát
prostor dětem)
Dnes jsme se potřebovali dostat do kostela. Místo startu je například (kněz
zadá do navigace výchozí místo) a místo cíle je náš kostel. Jednoduché.
A co se stane, když ztratíme směr a jedeme po nesprávné cestě? (dát dětem
prostor)
Navigace reaguje slovy: „Při nejbližší příležitosti se otočte“…
Navigace nás doprovází a upozorňuje nás, když jedeme jinudy. Myslíte, že
nám navigace může přikázat jinou trasu? Nebo že nám znemožní
pokračování v jízdě? (dát dětem prostor)
A co může udělat, když chcete jet podle svého a nechcete dbát na rady
navigace? (dát dětem prostor)
Napadá vás, kdo je hlas navigace křesťana? (dát dětem prostor)
Slyšeli jsme Jeho hlas v Evangeliu: Obrať se, tady jsem, nejedeš správně,
ukážu ti cestu do nebeského království. Když se obrátíš, tak ho uvidíš.
Ježíš je taková duchovní navigace. Přece říká, že je Cesta, Pravda a Život. Je
vždy s námi a pomáhá nám najít cestu životem. Myslíte, že nás nutí? (dát
dětem prostor)
S navigací se musí ale umět zacházet a vaši rodiče při vašem křtu slíbili, že
vás budou učit žít křesťansky. K tomu patří i návštěva nedělní mše svaté,
společná modlitba apod. Proto jste tady, i když možná ne úplně dobrovolně.
Možná byste raději spali nebo koukali do mobilů či počítačů. Ježíš nás
k ničemu nenutí, ale nabízí. Jak? On nás volá a radí nám, že sv. přijímání,
společenství, Boží Slovo je velká a nutná posila na cestě životem.
On je cesta do nebe a nebe je domovem všech křesťanů.

