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

SLOVNÍ KATECHEZE

Svátek Uvedení Páně do chrámu Cyklus A
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili
Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ʻVšechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!ʼ Přitom
chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v
Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával
potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud
neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby
s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš,
Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou
jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec
i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii
prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude
odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla
prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a
sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z
chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a
mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona
Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost
Boží byla s ním. (Lk 2,22-40)

Milí přátelé, dnešní den slavíme Hromnice neboli Svátek Uvedení Páně
do chrámu. Připomínáme si přitom událost, kterou nám zaznamenal
evangelista Lukáš. Píše se v ní, jak Maria a Josef přinesli svého malého
Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby podle tradice za něj obětovali
Hospodinu. Nikdo to ale nevěděl. Nikdo netušil, že to malé děťátko
v náruči dvou chudých lidí je Bůh, který zachraňuje a vykupuje každého
člověka a to dokonce po všechna pokolení, která byla před Ním i po Něm.
Jak je to možné? Lidé očekávali Mesiáše, ale rozhodně si nedokázali
představit, že by to mohlo být to malé děťátko a ještě opatrované
nenápadnou dvojicí z Nazareta. Jen dva lidé z davu jej poznali. Kdo?
(nechte odpovědět děti) Ano. Byl to Simeon a Anna. Nikdo si toho
nevšiml, ale v té chvíli se udála veliká věc. Simeon řekl Marii, jak těžké
chvíle ji čekají a Maria, tak statečná a plná Ducha sv., opět řekla ve svém
srdci ANO. Nevzpouzela se, nenaříkala, nechtěla nic změnit. Jen to
pokorně a s láskou uchovala ve svém srdci. Ani si neumíme představit,
kolik síly a odvahy ji to stálo.
A pak Anna. Stařenka, která začala z radosti tančit (srov. Ex 15,20), a
vůbec ji přitom nevadilo, že okolní dav ji považuje za blázna.
Ten, kdo opravdu ví, kdo je Ježíš, ten dokáže mít ve svém srdci velkou
radost. A to, že se z toho radujeme, by na nás mělo být i vidět. Nemusíme
zrovna tančit, nemusíme radostí křičet, ale usmívat bychom se měli
všichni. Tak běžte a nezapomeňte se na svět usmívat.
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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.

Svátek Uvedení Páně do chrámu Cyklus A
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili
Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: ʻVšechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!ʼ Přitom
chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v
Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával
potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud
neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby
s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš,
Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou
jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec
i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii
prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude
odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla
prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a
sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z
chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a
mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona
Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. (Lk 2,22-39)
Pomůcka: Pracovní list z Katechetického věstníku Brno

Milí přátelé, dnešní den slavíme Hromnice neboli Svátek Uvedení Páně
do chrámu. Připomínáme si přitom událost, kterou nám zaznamenal
evangelista Lukáš. Píše se v ní, jak Maria a Josef přinesli svého malého
Ježíše do Jeruzalémského chrámu, aby podle tradice za něj obětovali
Hospodinu. Nikdo to ale nevěděl. Nikdo netušil, že to malé děťátko
v náruči dvou chudých lidí je Bůh, který zachraňuje a vykupuje každého
člověka a to dokonce po všechna pokolení, která byla před Ním i po Něm.
Jak je to možné? Lidé očekávali Mesiáše, ale rozhodně si nedokázali
představit, že by to mohlo být to malé děťátko a ještě opatrované
nenápadnou dvojicí z Nazareta. Jen dva lidé z davu jej poznali. Kdo?
(nechte odpovědět děti) Ano. Byl to Simeon a Anna. Nikdo si toho
nevšiml, ale v té chvíli se udála veliká věc. Simeon řekl Marii, jak těžké
chvíle ji čekají a Maria, tak statečná a plná Ducha sv., opět řekla ve svém
srdci ANO. Nevzpouzela se, nenaříkala, nechtěla nic změnit. Jen to
pokorně a s láskou uchovala ve svém srdci. Ani si neumíme představit,
kolik síly a odvahy ji to stálo. A pak Anna. Stařenka, která začala z radosti
tančit (srov. Ex 15,20), a vůbec ji přitom nevadilo, že okolní dav ji
považuje za blázna. Ten, kdo opravdu ví, kdo je Ježíš, ten dokáže mít ve
svém srdci velkou radost. A to, že se z toho radujeme, by na nás mělo být
i vidět. Nemusíme zrovna tančit, nemusíme radostí křičet, ale usmívat
bychom se měli všichni. Tady je pracovní list, který vám připomene
dnešní téma. (rozdejte pracovní list)

