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SLOVNÍ KATECHEZE

5. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa.
Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Děti, jestlipak znáte pohádku Sůl nad zlato? (dát prostor dětem)
A mohl by nám někdo velmi krátce říci, proč je sůl nad zlato? (dát
prostor dětem)
Protože bez soli to zkrátka nejde. Každá maminka by nám řekla, že sůl je
nezbytně nutná do každého jídla. I do sladkých lívanečků, do těsta na
kynuté buchty, zkrátka všude. A kdyby maminka přestala solit, tak si
většina z nás pořádně nepochutná, protože to prostě není ono! Kromě
toho určitou dávku soli naše tělo potřebuje, abychom mohli žít; pokud by
se sůl ztratila ze světa, umřeli bychom!
Pamatujete si, co nám dnes Pán Ježíš říká o soli? (dát prostor dětem)
My jsme solí pro tento svět! Jako bychom dávali chuť životu ostatních
lidí. Čím? No přece tím, že světu přinášíme Pána Ježíše, vyprávíme
o Něm, aby všichni věděli, že On je náš Přítel a Pomocník a že za nás
zemřel na kříži a vstal z mrtvých. On je nadějí a radostí pro tento svět.
Děti, Pán Ježíš mluví také o světle. Bojíte se tmy? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
Tma všechno zahalí, a protože nevíme, co je za ní, bojíme se. Co tedy
udělat, aby nás tma neděsila? (dát prostor dětem)
Rozsvítíme světlo! A pokud nemáme elektřinu, postačí rozsvítit svíčku
a dát ji pěkně na stůl, aby byla pořádně vidět a nikdo už se nemusel bát
tmy. Kdo z vás je pokřtěný? (dát prostor dětem)
Každý pokřtěný nese plamínek Ježíšova světla ve svém srdci. Někdo ten
plamínek schovává, ale vy přímo záříte celému světu Jeho světlem, už
tím, že máte na tváři úsměv, tím že máte radost v srdci. Moc vás chválím
a děkuji vám. Běžte teď na svá místa a hezky se na každého usmějte, tak
zaženete každou tmu.
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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.

5. neděle mezidobí cyklus A
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země; jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa.
Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu,
ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." (Mt 5,13-16)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Pomůcky, které doporučujeme:
+ Kuchyňská sůl v misce
+ Lampa se svíčkou nebo svíčka na podložce
+ Kovové vědro nebo malý stolek přehozený dlouhým ubrusem

Děti, víte, co mám v téhle misce? (kněz ukáže misku, dá prostor dětem)
Že by to byl cukr nebo mouka? Jak to poznáme? (dát prostor dětem)
Tak tedy ochutnejte. (kněz nechá děti, aby ochutnaly).
Je to sůl! A je pořádně slaná, a tak je to správné! Sůl potřebujeme,
abychom mohli žít a pokud by se sůl ztratila ze světa, umřeli bychom!
Co nám Pán Ježíš dnes řekl o nás a o soli? (dát prostor dětem)
Říká, že my jsme solí pro tento svět! Pomáháme světu tím, že přinášíme
Pána Ježíše, všem o Něm vyprávíme, aby všichni věděli, že je náš Přítel
a Pomocník, že za nás zemřel na kříži a vstal z mrtvých.
Děti, co jsme v Evangeliu slyšeli o nás a o světle?(dát prostor dětem)
Tma všechno zahalí, a protože nevíme, co je za ní, bojíme se. Co tedy
udělat, aby nás tma neděsila? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Rozsvítíme světlo! (kněz zapálí svíčku v lucerně) A aby nám to světlo
nikdo nevzal, tak ho schováme (kněz vezme lucernu a přiklopí ji
kovovým vědrem, chvíli počká). Takhle to myslel Pán Ježíš? (dát dětem
prostor) Jak to, že to není správně, takhle nám to světlo nikdo neukradne
a kromě toho světlo určitě nezhasne a dlouho nám vydrží!
Co říkal Pán Ježíš, že máme dělat se světlem? (dát prostor dětem)
Světlo je potřeba dát na stůl, aby bylo pořádně vidět a nikdo už se
nemusel bát tmy. To světlo není jen pro nás, ale pro každého člověka.
Někdo ten plamínek schovává, ale vy přímo záříte celému světu Jeho
světlem, už tím, že máte na tváři úsměv. Za to vás chválím a děkuji vám.
Běžte teď na svá místa a hezky se na každého usmějte, tak zaženete
každou tmu.

