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

SLOVNÍ KATECHEZE

32. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti
pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět
prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s
lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat
a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny ty
panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu
oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani
nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.’ Jakmile však odešly nakoupit,
přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i
ostatní panny a volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím
vám: Neznám vás.’ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25, 1-13)

Milí mladí přátelé, v dnešním evangeliu se opět zabýváme hostinou. A to
ne ledasjakou, ale hostinou svatební. Předpokládám, že každý z vás si
takovou hostinu umí představit. Mnoho jídla, dobrá zábava, příjemní
lidé… Ale hlavní postavou celé akce je vždy ženich a nevěsta. Čím by se
podle vás dal charakterizovat ženich? (nechat reagovat děti) Ano, je
krásně oblečený, usměvavý, ale hlavně milující. Ženich totiž miluje svoji
nevěstu a svatbou ji chce k sobě připoutat, starat se o ni, prožívat s ní
všechny chvíle. V dnešním evangeliu je ženich obrazem Boha, který nás zve
k sobě, do ráje, do míst, kde je radost, spokojenost, veselí atd. A kdo je
nevěstou? (nechat reagovat děti) Tou nevěstou je každý z nás. Bůh totiž
touží po tom, aby člověk byl s ním šťastný, touží po naší přítomnosti, po
tom, abychom s Ním byli v ráji. Půjdeme tam všichni? (nechat reagovat
děti) Dnešní čtení nám na to dává odpověď. A tím je to nejdůležitější, o
čem je dnes řeč – OLEJ. Samozřejmě nemám na mysli olej obyčejný, který
se používá v kuchyni, ale olej, který zapaluje naše srdce. Je to olej lásky,
olej trpělivosti, olej naslouchání druhému, olej pokory, ale i olej hrdinství
atd. Těch deset družiček, které čekaly na svého ženicha, olej měly a tak
usnuly. Čekání na ženicha bylo dlouhé a oleje v lampách ubývalo.
Některým družičkám, když konečně ženich přišel, jejich srdce hořela.
Hořela láskou k Bohu a tak ženicha hned poznaly a vešly s ním na hostinu.
Oproti tomu těm, kteří kromě lásky v srdci měli v srdci i zlobu,
nepochopení, pýchu nebo dokonce nenávist, jejich srdce hořet přestala a
než se mohli vzpamatovat, příležitost pro to změnit svoje postoje byla pryč.
Každý z nás má jen jediný život a proto je důležité ho nepromarnit. Vy jste
mladí a plní elánu a síly. Proto vám přeji, abyste shromažďovali mnoho
„oleje“, to znamená lásky k Bohu a k druhým. Je to vaše vstupenka!
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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.
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Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti
pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět
prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s
lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat
a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu všechny ty
panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám trochu
oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani
nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.’ Jakmile však odešly nakoupit,
přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i
ostatní panny a volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím
vám: Neznám vás.’ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ (Mt 25, 1-13)
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Milí mladí přátelé, v dnešním evangeliu se opět zabýváme hostinou. A to
ne ledasjakou, ale hostinou svatební. Předpokládám, že každý z vás si
takovou hostinu umí představit. Mnoho jídla, dobrá zábava, příjemní
lidé… Ale hlavní postavou celé akce je vždy ženich a nevěsta. Čím by se
podle vás dal charakterizovat ženich? (nechat reagovat děti) Ano, je
krásně oblečený, usměvavý, ale hlavně milující. Ženich totiž miluje svoji
nevěstu a svatbou ji chce k sobě připoutat, starat se o ni, prožívat s ní
všechny chvíle. V dnešním evangeliu je ženich obrazem Boha, který nás zve
k sobě, do ráje, do míst, kde je radost, spokojenost, veselí atd. A kdo je
nevěstou? (nechat reagovat děti) Tou nevěstou je každý z nás. Bůh totiž
touží po tom, aby člověk byl s ním šťastný, touží po naší přítomnosti, po
tom, abychom s Ním byli v ráji. Půjdeme tam všichni? (nechat reagovat
děti) Dnešní čtení nám na to dává odpověď. A tím je to nejdůležitější, o
čem je dnes řeč – OLEJ. Samozřejmě nemám na mysli olej obyčejný, který
se používá v kuchyni, ale olej, který zapaluje naše srdce. Je to olej lásky,
olej trpělivosti, olej naslouchání druhému, olej pokory, ale i olej hrdinství
atd. Těch deset družiček, které čekaly na svého ženicha, olej měly a tak
usnuly. Čekání na ženicha bylo dlouhé a oleje v lampách ubývalo.
Některým družičkám, když konečně ženich přišel, jejich srdce hořela.
Hořela láskou k Bohu a tak ženicha hned poznaly a vešly s ním na hostinu.
Oproti tomu těm, kteří kromě lásky v srdci měli v srdci i zlobu,
nepochopení, pýchu nebo dokonce nenávist, jejich srdce hořet přestala a
než se mohli vzpamatovat, příležitost pro to změnit svoje postoje byla pryč.
Každý z nás má jen jediný život a proto je důležité ho nepromarnit. Vy jste
mladí a plní elánu a síly. Proto vám přeji, abyste shromažďovali mnoho
„oleje“, to znamená lásky k Bohu a k druhým. Je to vaše vstupenka!

