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

SLOVNÍ KATECHEZE

33. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu,
každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další.
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší
době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět
hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět
jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a
řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se
svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý
člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou
hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný!
Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje
peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte
mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a
bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není
k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“(Mt 25, 14-30)

Milí mladí přátelé, dnešní evangelium je opravdu dlouhé. A zároveň velmi důležité.
I když se tam mluví o hřivnách ve smyslu svěřeného majetku a my víme, že jedna hřivna
odpovídá přibližně 36 kg zlata a tudíž první služebník vydělal svému pánovi 180 kg
zlata, je nám asi všem jasné, že Bohu nejde o to, abychom vydělali tolik peněz. Ani by
to snad nebylo v lidských silách. Hřivny totiž ve skutečnosti nejsou dotace nebo vklady,
které mají růst, ale představují spíše olej, o kterém byla řeč minulou neděli.
Vzpomínáte si? Stejně jako olej, je hřivna láska, kterou Bůh – Otec miluje mě a která
se má „zdvojnásobit“ mou odpovědí lásky k bratřím. Odpovídání na tuto lásku mě činí
tím, čím jsem, synem podobným Otci. Ale jak toho dosáhnout? Věrností
v každodenním pohledu na sebe v pravdě. Kdo jsem, a kým chci být? Kdo jsem, je jasné:
jsem milovaný záměr Boží. Bůh si mě přál na této zemi tady a teď a dal mi k životu
mnoho dovedností, schopností a talentů, abych je použil pro dobro své
i druhých. A čím bych se měl stát? Radostným synem a dcerou Boží, na kterém se Bůh
může zrcadlit. Nejsme totiž otroci, ani jedni z davu, jsme výjimeční a musíme si dávat
vysoké cíle. Jinak by se nám mohlo stát, že budeme stejně neužiteční, jako ten třetí
služebník, který všechny talenty, schopnosti, nápady (a každý si tam může dosadit
spoustu jiných věcí) zakopal a dokonce je pak vrátil svému Pánu, jako když o jeho dar
nestojí. Chceme snad takto žít? Máme jen jeden život, tak ho nepromarněme. Dnes je
to na nás. Jsme od sebe izolovaní, ale nebyla nám přece sebrána možnost být milosrdní
ke svému nejbližšímu okolí. Tak tuto dobu využijme a buďme vynalézaví v lásce
k bližním.
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10 - 15 let, starší školní věk, 2. stupeň ZŠ 5. - 9. třída, víceletá gymnázia 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

33. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si
služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu,
každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel,
podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další.
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl. Po delší
době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět
hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět
jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a
řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se
svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý
člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou
hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný!
Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje
peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte
mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a
bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není
k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“(Mt 25, 14-30)
Pomůcka: plakát Má moje cesta životem správný směr?

Milí mladí přátelé, dnešní evangelium je opravdu dlouhé. A zároveň velmi důležité.
I když se tam mluví o hřivnách ve smyslu svěřeného majetku a my víme, že jedna hřivna
odpovídá přibližně 36 kg zlata a tudíž první služebník vydělal svému pánovi 180 kg
zlata, je nám asi všem jasné, že Bohu nejde o to, abychom vydělali tolik peněz. Ani by
to snad nebylo v lidských silách. Hřivny totiž ve skutečnosti nejsou dotace nebo vklady,
které mají růst, ale představují spíše olej, o kterém byla řeč minulou neděli.
Vzpomínáte si? Stejně jako olej, je hřivna láska, kterou Bůh – Otec miluje mě a která
se má „zdvojnásobit“ mou odpovědí lásky k bratřím. Odpovídání na tuto lásku mě činí
tím, čím jsem, synem podobným Otci. Ale jak toho dosáhnout? Věrností
v každodenním pohledu na sebe v pravdě. Kdo jsem, a kým chci být? Kdo jsem, je jasné:
jsem milovaný záměr Boží. Bůh si mě přál na této zemi tady a teď a dal mi k životu
mnoho dovedností, schopností a talentů, abych je použil pro dobro své
i druhých. A čím bych se měl stát? Radostným synem a dcerou Boží, na kterém se Bůh
může zrcadlit. Nejsme totiž otroci, ani jedni z davu, jsme výjimeční a musíme si dávat
vysoké cíle. Jinak by se nám mohlo stát, že budeme stejně neužiteční, jako ten třetí
služebník, který všechny talenty, schopnosti, nápady (a každý si tam může dosadit
spoustu jiných věcí) zakopal a dokonce je pak vrátil svému Pánu, jako když o jeho dar
nestojí. Chceme snad takto žít? Máme jen jeden život, tak ho nepromarněme. Dnes je
to na nás. Jsme od sebe izolovaní, ale nebyla nám přece sebrána možnost být milosrdní
ke svému nejbližšímu okolí. Tak tuto dobu využijme a buďme vynalézaví v lásce
k bližním.

