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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.

Představte si, že by na vás někdo zavolal: „Hele, obrať se!“ Co uděláte?
(dát prostor dětem)
Obvykle otočíme alespoň hlavu. Jsme zvědaví, kdo volá a co chce. Když
jsme moc zvědaví, tak se dokonce celí otočíme, abychom dobře viděli.
Dnes jsme v Evangeliu slyšeli, jak Ježíš volá a říká: „Obrať se, tady jsem,
chci ti ukázat nebeské království. Když se obrátíš, tak ho uvidíš. Já jsem
nebeské království.
Co to asi znamená, když Ježíš na nás volá, abychom se obrátili? Myslíte,
že jdeme správnou cestou nebo naopak?(dát prostor dětem)
Volá na nás, protože jsme ztratili směr k Ježíši a myslíme jen na sebe.
Vlastně jsme zabloudili a Ježíš nás volá: „Obraťte se!“
V pohádce O Jeníčkovi a Mařence se vypráví, jak se děti ztratily v lese
a nemohly najít cestu domů. Vzpomenete si, co udělal Jeníček, aby cestu
znovu našly? (dát dětem prostor)
Vylezl na strom, aby se rozhlédl kolem dokola po krajině, a když uviděl
světlo, vydaly se za ním. I o tom jsme v dnešním čtení slyšeli: „Lid, který
chodil ve tmě, uviděl veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází
světlo.“
Ke komu vedla Betlémská hvězda? (dát prostor dětem)
Ten, kdo našel Ježíše, našel to veliké světlo: naším světlem je totiž Pán
Ježíš. On nám svítí, když zabloudíme a nemůžeme najít cestu domů. Je
potřeba, jako Jeníček, se rozhlédnout kolem dokola a hledat Ježíše, u Něho
jsme doma, u Něho jsme v bezpečí.
Zní to velmi jednoduše, ale je to těžké a tak je dobré se učit od svých rodičů.
Oni při Vašem křtu slíbili, že vás to naučí, že vám ukáží jak hledat a nalézat
Ježíše.
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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.

Pomůcka, kterou doporučujeme: jakákoli mapa, turistická nebo
nakreslená mapa okolí. Můžete i použít mapu v příloze.
Znáte pohádku O Jeníčkovi a Mařence? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Jeníček s Mařenkou se ztratili v lese a nemohli najít cestu domů.
Vzpomenete si, co udělal Jeníček, aby cestu znovu našli?(dát dětem
prostor)
Vylezl na strom, aby se rozhlédl kolem dokola po krajině, a když uviděl
světlo, vydali se za ním. I o tom jsme v dnešním čtení slyšeli: „Lid, který
chodil ve tmě, uviděl veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází
světlo.“
Děti, my křesťané máme jednu velikou výhodu. Ukážu Vám jakou.
Kdo ví, co to tu máme? (dát prostor dětem) Kněz ukáže dětem mapu.
K čemu taková mapa je? (dát prostor dětem)
Když jste byli pokřtěni, tak vaši rodiče dostali pomyslnou mapu, kde je
vyznačená speciální trasa pro křesťany. Slíbili, že vás naučí, jak číst tuhle
mapu, abyste došli k cíli. Víte, kam ta trasa křesťana vede? (dát prostor
dětem)
Ta vede do nebeského království. Do nebe vede mnoho cest. Můžeme si
vybrat, která se nám nejvíce zalíbí. Co se stane, když zabloudíme? (dát
prostor dětem) Pak děláme chyby, ubližujeme svému okolí nebo sobě.
Ale můžeme začít znovu, když se zamyslíme nad tím, co jsme slyšeli
v dnešním evangeliu.
Tam jsme slyšeli, že Ježíš na nás volá a říká: „Obrať se, tady jsem, chci ti
ukázat nebeské království. Když se obrátíš, tak ho uvidíš. Ježíš je vždycky
s námi a pomáhá nám najít cestu životem. Dal nám rodiče, aby se o nás
starali a také nás vychovávali. Tak si dejme nyní předsevzetí, že je chceme
poslouchat.

