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SLOVNÍ KATECHEZE

22. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho
vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se
však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské!“ (Mt 16,21-23)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, možná se vám zdá, že Pán Ježíš v dnešním úryvku evangelia
mluví k učedníkům a pak k Petrovi tvrdě. Vždyť jim říká, že jde do
Jeruzaléma, aby tam byl zabit a třetího dne, že bude vzkříšen a Petrovi
dokonce říká“ „Jdi mi z očí, satane“. Ale opak je pravdou. Pán Ježíš ve své
lásce na všechny ty události v Jeruzalémě své učedníky připravuje. Ví totiž,
že to pro ně nebude vůbec snadné. Jejich vlastní lidé, jejich kněží a učitelé
zákona, kterých si židé vážili, budou příčinou toho, že jejich Mistr – Pán
Ježíš bude hodně trpět. A jak na takovou přípravu jeho učedníci reagovali?
Vzpomene si někdo na to, co Petr udělal? (nechat reagovat děti)
Petr si vzal Ježíše stranou, aby mu domlouval. Dokonce Ježíši říká, že to o
čem Ježíš mluví, se mu nestane. Jistě to říká proto, aby Ježíše uchránil od
utrpení, protože ho měl rád. Přesto to připomíná jedno „domlouvání“
Pánu Ježíši, když byl 40 dní na poušti, aby se tam postil. Vzpomínáte si
děti? (nechat reagovat děti) Tenkrát také někdo Ježíši domlouval, aby od
svého záměru zachránit člověka a vykoupit ho ze smrti odstoupil. Dokonce
mu za to nabízel bohatství a slávu. Víte děti, kdo to byl? (nechat reagovat
děti) Ano děti, byl to nepřítel Boha i člověka- satan. Satan je žalobce – ten
který chce, abychom padli. Také se mu říká ďábel – oddělovač od Boha.
Zkrátka satan je ten, který nechce, abychom my byli s Bohem a Bůh s námi.
Proto mu Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Jdi mi z očí, satane“. Zároveň
to říká Petrovi, protože ví, že Petr by chtěl Ježíše ochránit, aby nemusel
trpět. Jenže to Ježíš odmítá, stejně jako to odmítl tenkrát na poušti.
Neznamená to, že by Petra neměl rád. Naopak. Jen se nechce nechat
odradit od svého úmyslu, zachránit každého člověka. A stejně jako měl rád
Petra, tak má rád i každého z nás. A to i v té chvíli, když třeba nejme hodní,
zlobíme, nebo se nám jenom nechce něco dělat. Prostě ve chvíli, kdy nás
něco pokouší. Zkusme v té chvíli, stejně jako to udělal Pán Ježíši, říci: „Jdi
mi z očí, satane“. A pak se třeba můžete na Ježíše usmát nebo se pomodlit.
Uvidíte, že pokušení se pak lépe odolává.
Děkuji vám a můžete se vrátit ke svým rodičům.
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

22. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od
starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho
vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se
však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské!“ (Mt 16,21-23)
Pomůckou je pracovní list.

Milé děti, možná se vám zdá, že Pán Ježíš v dnešním úryvku evangelia
mluví k učedníkům a pak k Petrovi tvrdě. Vždyť jim říká, že jde do
Jeruzaléma, aby tam byl zabit a třetího dne, že bude vzkříšen a Petrovi
dokonce říká“ „Jdi mi z očí, satane“. Ale opak je pravdou. Pán Ježíš ve své
lásce na všechny ty události v Jeruzalémě své učedníky připravuje. Ví totiž,
že to pro ně nebude vůbec snadné. Jejich vlastní lidé, jejich kněží a učitelé
zákona, kterých si židé vážili, budou příčinou toho, že jejich Mistr – Pán
Ježíš bude hodně trpět. A jak na takovou přípravu jeho učedníci reagovali?
Vzpomene si někdo na to, co Petr udělal? (nechat reagovat děti)
Petr si vzal Ježíše stranou, aby mu domlouval. Dokonce Ježíši říká, že to o
čem Ježíš mluví, se mu nestane. Jistě to říká proto, aby Ježíše uchránil od
utrpení, protože ho měl rád. Přesto to připomíná jedno „domlouvání“
Pánu Ježíši, když byl 40 dní na poušti, aby se tam postil. Vzpomínáte si
děti? (nechat reagovat děti) Tenkrát také někdo Ježíši domlouval, aby od
svého záměru zachránit člověka a vykoupit ho ze smrti odstoupil. Dokonce
mu za to nabízel bohatství a slávu. Víte děti, kdo to byl? (nechat reagovat
děti) Ano děti, byl to nepřítel Boha i člověka- satan. Satan je žalobce – ten
který chce, abychom padli. Také se mu říká ďábel – oddělovač od Boha.
Zkrátka satan je ten, který nechce, abychom my byli s Bohem a Bůh s námi.
Proto mu Ježíš v dnešním evangeliu říká: „Jdi mi z očí, satane“. Zároveň
to říká Petrovi, protože ví, že Petr by chtěl Ježíše ochránit, aby nemusel
trpět. Jenže to Ježíš odmítá, stejně jako to odmítl tenkrát na poušti.
Neznamená to, že by Petra neměl rád. Naopak. Jen se nechce nechat
odradit od svého úmyslu, zachránit každého člověka. A stejně jako měl rád
Petra, tak má rád i každého z nás. A to i v té chvíli, když třeba nejme hodní,
zlobíme, nebo se nám jenom nechce něco dělat. Prostě ve chvíli, kdy nás
něco pokouší. Zkusme v té chvíli, stejně jako to udělal Pán Ježíši, říci: „Jdi
mi z očí, satane“. A pak se třeba můžete na Ježíše usmát nebo se pomodlit.
Uvidíte, že pokušení se pak lépe odolává. Mám tu obrázek Pána Ježíše.
Můžete si jej vzít a nechat si ho u sebe, aby vám připomínal Jeho blízkost.

