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

SLOVNÍ KATECHEZE

7. neděle mezidobí cyklus A
"Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám:
Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. (…) Slyšeli
jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť
on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.“ (Mt
5,38-48)

Milí přítelé, už jste se někdy pohádali nebo pobili se sourozencem nebo se
spolužákem? (dát prostor dětem)
Kdo o tom dokáže něco vyprávět? (dát prostor jednomu dítěti, nehodnotit)
Když nám někdo něco vezme, nebo nám ublíží, je naše první reakce často
nepříjemná: začneme být vzteklí, žalujeme, někdy dokážeme i fyzicky
ublížit. I ten nejbližší se stává v tu chvíli naším nepřítelem, a pokud
vracíme úder dalším úderem, je souboj nekonečný. Ukončit jej může buď
nestranný „rozhodčí“ jako například rodič, ale můžeme souboj ukončit
i my samotní. Napadá vás jak? (dát prostor dětem)
Můžeme se hádat nebo bít do krve, až jeden dosáhne svého. Myslíte si, že
ten, kterého takto porazíme, nás bude mít potom rád? (dát prostor dětem)
Myslím, že ne. Můžeme se také rozhodnout, že prostě úder nevrátíme. To
není prohra. Je to něco, co dokáže jen hrdina, neboť to stojí mnoho odvahy.
Odpovídat na zlo dobrem, nastavit druhou tvář, milovat nepřítele, to není
jednoduché. Pán Ježíš to dokázal a my, jeho učedníci, se mu chceme svým
životem a svými činy podobat.
Hádají se maminka a tatínek, někdy? Když se hádají, tak to neznamená, že
se nemají rádi. Jen si v té chvíli nerozumí a jsou unavení a tak nedokážou
být laskaví. Co se musí stát, aby se přestali hádat? (dát prostor dětem)
Jeden z nich se musí přestat hádat. Jeden musí ustoupit, i když si možná
myslí, že má pravdu. To není jednoduché.
Co se stane, když ani jeden neustoupí? (dát prostor dětem)
Budou se hádat neustále. Vadilo by vám, kdyby se neustále hádali? (dát
prostor dětem)
Je to velmi nepříjemné a pro vás děti obzvlášť, protože nevíte, proč se
hádají a nemůžete to změnit. Když se to někdy stane, tak se za ně prosím
modlete. To velmi pomáhá. Láska totiž vždycky vítězí i tam, kde se to zdá
na první pohled beznadějné.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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.

7. neděle mezidobí cyklus A
"Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám:
Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. (…) Slyšeli
jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte
své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť
on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.“ (Mt
5,38-48)
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:
+ smajlík radostný
+ flipchart s papírem a fixou nebo větší karton s fixou

Milí přátelé, už jste se někdy pohádali nebo pobili se sourozencem nebo se
spolužákem? (dát prostor dětem)
Kdo o tom dokáže něco vyprávět? (dát prostor jednomu dítěti, nehodnotit)
Když nám někdo něco vezme, nebo nám ublíží, je naše první reakce často
nepříjemná: začneme být vzteklí, žalujeme, někdy dokážeme i fyzicky
ublížit. I ten nejbližší se stává v tu chvíli naším nepřítelem, a pokud
vracíme úder dalším úderem, je souboj nekonečný. Ukončit jej může buď
nestranný „rozhodčí“ jako například rodič, ale můžeme souboj ukončit
i my samotní. Napadá vás jak? (dát prostor dětem)
Můžeme se hádat nebo bít do krve, až jeden dosáhne svého. Myslíte si, že
ten, kterého takto porazíme, nás bude mít potom rád? (dát prostor dětem)
Myslím, že ne. Můžeme se také rozhodnout, že prostě úder nevrátíme. To
není prohra. Je to něco, co dokáže jen hrdina, neboť to stojí mnoho odvahy.
Odpovídat na zlo dobrem, nastavit druhou tvář, milovat nepřítele, to není
jednoduché. Pán Ježíš to dokázal a my, jeho učedníci, se mu chceme svým
životem a svými činy podobat.
Jak se kouká člověk, když se hádá nebo když někomu ubližuje? (dát
prostor dětem udělat obličej a sám se připojit, nehodnotit)
Pán Ježíš dnes říká: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás
pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce. Teď Vám dám do
rukou odpověď Pána Ježíše pro takového člověka (kněz rozdá každému
dítěti smajlík). Ukažte tomu člověku odpověď Pána Ježíše…
Je to odpověď lásky.

