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SLOVNÍ KATECHEZE

18. neděle mezidobí cyklus A
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo.
Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl:
„Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů
a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom
vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům
a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých
kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.(Mt 14, 15-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, dnes jsme slyšeli o velikém zázraku. Zažily jste někdy děti hlad?
Možná, že některé děti na táborech lovily „bobříka hladu“. (nechte
reagovat děti) I v dnešním evangeliu nám evangelista Matouš popisuje
situaci, kdy lidé měli hlad. A nebylo jich málo. Pamatujete si někdo, kolik
jich asi bylo? (nechte reagovat děti) 5 tisíc mužů a ještě mnoho žen
a dětí. A to už je pořádný dav lidí. Tito lidé se za Ježíšem vypravili na
opuštěné místo (pravděpodobně na poušť), aby slyšeli, co Ježíš říká
a také aby uzdravil jejich nemocné. A myslíte děti, že na takovém místě
jsou nějaké obchody nebo restaurace? (nechte reagovat děti) A co tedy
udělali? Nejprve se obrátili na učedníky. Jenže ti jim nepomohli.
Učedníci žádali Ježíše, aby ten velký dav propustil, aby je poslal pryč.
Museli by jít pravděpodobně ještě dlouhou cestu do nějakých vesnic
a tam si jídlo sehnat. To by bylo dost náročné a možná by jim to ani
nepomohlo. Neměli přece záruku, že v okolních vesnicích by byla zásoba
jídla pro tak velké množství lidí. Co tedy udělat? Nezbývá než zázrak.
A kdo ten zázrak může udělat? (nechte reagovat děti) Ano Ježíš. Jenže,
aby mohl rozmnožit nějaké jídlo, potřeboval nějaké mít. Naštěstí je tu
jeden chlapec, o kterém nám píše evangelista Jan, který měl zásobu
s sebou. Ví někdo z vás, co ten chlapec měl? (nechte reagovat děti) Pět
chlebů a dvě ryby. Nesl je na svých zádech a možná je měl pro sebe nebo
pro své blízké. Přesto je daroval Ježíši, který jimi nasytil celý ten
obrovský zástup lidí, a ještě zbylo 12 košů nedojedených kousků. Díky
Ježíši se z malého množství stal dar pro mnoho lidí. Ale zázrak se stal
i díky tomu chlapci, který daroval to, co měl.
Mnoho národů v dnešním světě se stále potýká s hladem. My nemůžeme
udělat zázrak a všechny lidi nakrmit. Zázraky dělá opravdu jen Ježíš. Ale
můžeme se rozdělit. A to není málo. Takže se snažme rozdělit se
s druhými, aby mezi námi nebyl nikdo, kdo by měl nedostatek a také
v tom buďme příkladem pro ostatní.
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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.

18. neděle mezidobí cyklus A
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo.
Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl:
„Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů
a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom
vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům
a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých
kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.(Mt 14, 15-21)
Pomůcka: pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli

Milé děti, dnes jsme slyšeli o velikém zázraku. Zažily jste někdy děti hlad?
Možná, že některé děti na táborech lovily „bobříka hladu“. (nechte
reagovat děti) I v dnešním evangeliu nám evangelista Matouš popisuje
situaci, kdy lidé měli hlad. A nebylo jich málo. Pamatujete si někdo, kolik
jich asi bylo? (nechte reagovat děti) 5 tisíc mužů a ještě mnoho žen
a dětí. A to už je pořádný dav lidí. Tito lidé se za Ježíšem vypravili na
opuštěné místo (pravděpodobně na poušť), aby slyšeli, co Ježíš říká
a také aby uzdravil jejich nemocné. A myslíte děti, že na takovém místě
jsou nějaké obchody nebo restaurace? (nechte reagovat děti) A co tedy
udělali? Nejprve se obrátili na učedníky. Jenže ti jim nepomohli.
Učedníci žádali Ježíše, aby ten velký dav propustil, aby je poslal pryč.
Museli by jít pravděpodobně ještě dlouhou cestu do nějakých vesnic
a tam si jídlo sehnat. To by bylo dost náročné a možná by jim to ani
nepomohlo. Neměli přece záruku, že v okolních vesnicích by byla zásoba
jídla pro tak velké množství lidí. Co tedy udělat? Nezbývá než zázrak.
A kdo ten zázrak může udělat? (nechte reagovat děti) Ano Ježíš. Jenže,
aby mohl rozmnožit nějaké jídlo, potřeboval nějaké mít. Naštěstí je tu
jeden chlapec, o kterém nám píše evangelista Jan, který měl zásobu
s sebou. Ví někdo z vás, co ten chlapec měl? (nechte reagovat děti) Pět
chlebů a dvě ryby. Nesl je na svých zádech a možná je měl pro sebe nebo
pro své blízké. Přesto je daroval Ježíši, který jimi nasytil celý ten
obrovský zástup lidí, a ještě zbylo 12 košů nedojedených kousků. Díky
Ježíši se z malého množství stal dar pro mnoho lidí. Ale zázrak se stal
i díky tomu chlapci, který daroval to, co měl.
Mnoho národů v dnešním světě se stále potýká s hladem. My nemůžeme
udělat zázrak a všechny lidi nakrmit. Zázraky dělá opravdu jen Ježíš. Ale
můžeme se rozdělit. A to není málo. Takže se snažme rozdělit se
s druhými, aby mezi námi nebyl nikdo, kdo by měl nedostatek a také
v tom buďme příkladem pro ostatní. (rozdejte pracovní list)

