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

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)

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli o velikém zázraku. Ježíš je na opuštěném
místě, protože chtěl být chvilku sám. Dozvěděl se, že Herodes nechal
popravit Jana Křtitele a byl z toho smutný. Ale sám nezůstal, protože lidé
šli za ním. Chtěli slyšet jeho slova, chtěli uzdravit. A tak se velký zástup
lidí dostal na opuštěné místo, na místo, kde nejsou obchody, restaurace,
hotely apod. Takže se stalo to, co bylo v takové situaci nevyhnutelné. Lidé
dostali hlad a nikde nebyla možnost, aby si hned koupili něco k jídlu. Už
jste někdy měli hlad? Myslím tím opravdový hlad. Ne jen chuť na něco
dobrého. (nechte reagovat děti) My žijeme v zemi, kde nikdo z nás
nehladoví. V obchodech je velké množství jídla a dokonce si můžeme jídlo
vybírat podle své chuti. Proto jste pravděpodobně veliký hlad nezažili.
Těm lidem, kteří tenkrát Ježíše následovali, hrozil hlad. Učedníci to
věděli a žádali Ježíše, aby ten velký zástup lidí poslal pryč. Navrhovali,
aby se lidé vrátili do vesnic, kde by si koupili něco k jídlu. Ježíš mohl své
učedníky poslechnout a říci lidem, že uzdravování a kázání už skončilo
a ať si jde nyní každý svou cestou. Řekl to Ježíš nějakým podobným
způsobem? (nechte reagovat děti) A kdybychom my měli hlad a někdo by
nám řekl, že má pro nás krásná slova o Božím království, ale že náš hlad
ho nezajímá, líbilo by se nám to? (nechte reagovat děti) Určitě by se nám
to nelíbilo. Všechna ta uzdravení, která Ježíš dělal a všechna ta slova,
která o Božím království vyslovil, by byla popřena tím, že by Ježíš dal
lidem najevo, že ho jejich hlad nezajímá. A tak udělal zázrak. Víte jaký?
(nechte reagovat děti) Pěti chleby a dvěma rybami nasytil velký zástup
a ještě zbylo 12 košů zbylých kousků, které posbírali. K tomu, aby to Ježíš
mohl udělat, potřeboval tedy dar od někoho, kdo si s sebou jídlo nesl.
V Janově evangeliu se píše, že to byl jeden chlapec, který svou zásobu
jídla věnoval. A díky tomuto daru Ježíš dělá zázrak. Ani my nemůžeme
vyřešit hlad všech lidí na planetě. Ale můžeme udělat to, co udělal ten
chlapec. Rozdělit se. Kdybychom se všichni uměli rozdělit, hlad by na
planetě být nemusel. Je totiž psáno: „Hledejte nejprve Boží království a
jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)
Zázraky totiž neděláme my, ale Ježíš.

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

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)
Pomůcky: věta evangelia do kapsy

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli o velikém zázraku. Ježíš je na opuštěném
místě, protože chtěl být chvilku sám. Dozvěděl se, že Herodes nechal
popravit Jana Křtitele a byl z toho smutný. Ale sám nezůstal, protože lidé
šli za ním. Chtěli slyšet jeho slova, chtěli uzdravit. A tak se velký zástup
lidí dostal na opuštěné místo, na místo, kde nejsou obchody, restaurace,
hotely apod. Takže se stalo to, co bylo v takové situaci nevyhnutelné. Lidé
dostali hlad a nikde nebyla možnost, aby si hned koupili něco k jídlu. Už
jste někdy měli hlad? Myslím tím opravdový hlad. Ne jen chuť na něco
dobrého. (nechte reagovat děti) My žijeme v zemi, kde nikdo z nás
nehladoví. V obchodech je velké množství jídla a dokonce si můžeme jídlo
vybírat podle své chuti. Proto jste pravděpodobně veliký hlad nezažili.
Těm lidem, kteří tenkrát Ježíše následovali, hrozil hlad. Učedníci to
věděli a žádali Ježíše, aby ten velký zástup lidí poslal pryč. Navrhovali,
aby se lidé vrátili do vesnic, kde by si koupili něco k jídlu. Ježíš mohl své
učedníky poslechnout a říci lidem, že uzdravování a kázání už skončilo
a ať si jde nyní každý svou cestou. Řekl to Ježíš nějakým podobným
způsobem? (nechte reagovat děti) A kdybychom my měli hlad a někdo by
nám řekl, že má pro nás krásná slova o Božím království, ale že náš hlad
ho nezajímá, líbilo by se nám to? (nechte reagovat děti) Určitě by se nám
to nelíbilo. Všechna ta uzdravení, která Ježíš dělal a všechna ta slova,
která o Božím království vyslovil, by byla popřena tím, že by Ježíš dal
lidem najevo, že ho jejich hlad nezajímá. A tak udělal zázrak. Víte jaký?
(nechte reagovat děti) Pěti chleby a dvěma rybami nasytil velký zástup
a ještě zbylo 12 košů zbylých kousků, které posbírali. K tomu, aby to Ježíš
mohl udělat, potřeboval tedy dar od někoho, kdo si s sebou jídlo nesl.
V Janově evangeliu se píše, že to byl jeden chlapec, který svou zásobu
jídla věnoval. A díky tomuto daru Ježíš dělá zázrak. Ani my nemůžeme
vyřešit hlad všech lidí na planetě. Ale můžeme udělat to, co udělal ten
chlapec. Rozdělit se. Kdybychom se všichni uměli rozdělit, hlad by na
planetě být nemusel. Je totiž psáno: „Hledejte nejprve Boží království a
jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ (Mt 6,33)
Zázraky totiž neděláme my, ale Ježíš.

