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28. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné
králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu,
ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu
jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na
svatbu!‘ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. (Mt 22,1-5)

Pomůcky: pro holčičky nasbírané, barvené podzimní listy, které si svážou
do kytičky, pro kluky návod na výrobu papírové vlaštovky, který je
v příloze a barvené papíry.

Milé děti. Už jste někdy byly na svatbě? Někteří možná ano, někteří ještě
ne. A teď si představte, že bych vás na nějakou svatbu pozval. Šly byste
rádi? (nechat reagovat děti) Myslím, že většina z vás by na svatbu šla
velmi ráda. A co byste si vzali na sebe? Sportovní oblečení, tepláky nebo
pěkné šaty a kluci sako s košilí a třeba i kravatou? (nechat reagovat děti)
Ano, určitě bychom chtěli být hezky oblečení, aby nám to slušelo. Také
bychom chtěli být umytí a voňaví, abychom pak byli posazeni na pěkná
místa při svatební hostině. Ale nezáleží jen na pěkném oblečení, ale také
na tom, abychom si uvědomili, na jakou hostinu jsme pozváni. Kdo nás
pozval, tomu záleželo na tom, abychom přišli a spolu s ním se radovali. A
proto se na hostinu připravujeme, nejen tím, že se hezky oblečeme, ale také
tím, že připravíme pěkný dárek, gratulaci nebo alespoň tím, že se těšíme
na setkání s naším hostitelem. A jak to bylo v evangeliu, které jsme před
chvílí slyšeli? Jak se zachovali hosté, ke kterým poslal král své služebníky?
(nechat reagovat děti) Oni dali přednost něčemu jinému než pozvání na
hostinu. Někdo šel pracovat na pole, jiný šel za svým obchodem.
Vydělávání peněz bylo pro ně důležitější než dobré vztahy s králem. Toho
jsme v dnešní době často svědky. Místo na hostinu s králem a tím můžeme
považovat i účast na bohoslužbě nebo modlitbu, jdou lidé raději pracovat
a vydělávat peníze. A ve vašem případě je to jak? Nestává se vám někdy, že
místo modlitby byste spíš raději dál hráli hry na PC? Nebo místo
bohoslužby v kostele byste raději zůstali doma a koukali na pohádky?
(nechat reagovat děti) Ale protože jste tady, je vidět, že jste nepohrdli
pozváním krále. Kdo je ten král? (nechat reagovat děti). Je to Pán Ježíš,
který k nám přichází ve svém Slově, ve společenství lidí, kteří ho mají rádi
a také ve svátosti oltářní – v eucharistii. Dokonce vidím, že jste hezky
oblečení a věřím, že jste se i na setkání s Pánem Ježíšem těšili. A za to vám
děkuji. Nyní si můžete vyrobit nějaký dárek, kterým můžete někoho
potěšit. Holčičky mohou svázat květinu z podzimních listů a kluci by mohli
zvládnout vyrobit papírovou vlaštovku. Protože když vás někdo pozve, je
hezké mít sebou nějaký dárek.

