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

SLOVNÍ KATECHEZE

1. neděle postní cyklus A
„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní
a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: (…) "To všecko ti dám,
jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.' “ Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé
a sloužili mu.“ (Mt 4, 1-11)

V prvním čtení jsme dnes slyšeli příběh o prvních lidech, Adamovi a Evě.
Kde se ten příběh odehrává? (dát prostor dětem)
Ano, odehrává se v ráji, kde Adam a Eva žili v naprosté harmonii s Bohem
až do chvíle, kdy se dali do řeči s hadem. Ten jim zamotal hlavu a oni
uvěřili, že Bůh je zlý a nepřeje člověku dobro. Had byl pokušitel
a našeptávač. Setkali jste se někdy s někým podobným? (dát prostor
dětem)
Asi každý den se s někým takovým můžeme setkat. Jsou to lidé, kteří
překrucují pravdu a někdy to dělají tak fikaně, že jim uvěříme a máme
z toho malér. Představte si, že se máte učit do školy a najednou vám,
jakoby z ničeho nic, naskočí myšlenka, že se kouknete na sociální sítě.
Jenom na malilinkou chvilku. Znáte taky takový hlásek v nitru, který vás
nabádá ke zlým věcem? (dát prostor dětem)
Znají to děti i dospělí. Je strašně těžké se takové situaci postavit. Říká se
tomu pokušení. I Ježíše na poušti pokoušel ďábel.
Víte, kdo je ďábel? (dát prostor dětem)
To je anděl, který byl dobrý, ale pak se postavil Bohu a začal bojovat proti
Němu. Svádí lidi k hříchu, ale nemá žádnou moc, pokud ho do svého života
nepustíme.
A víte, co je to pokušení? (dát prostor dětem)
To je taková těžká zkouška. Jistě to také znáte. Ďábel se nás pokouší dostat
ze správné cesty. Jak poznáme, co je správné a co je špatné? (dát prostor
dětem)
Rodiče vás učí svými příkazy a zákazy, co je dobré a co je zlé. Tak vám
pomáhají, aby se probudilo vaše svědomí. Víte, co to je svědomí?(dát
prostor dětem)
Svědomí je hlas Boží v nás. Skrze náš rozum nám říká, abychom konali
dobro a vyhýbali se zlu. Je potřeba naslouchat Bohu, tak jak to dělal Pán
Ježíš v dnešním příběhu.
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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.

1. neděle postní cyklus A
„Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní
a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: (…) "To všecko ti dám,
jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu,
svému Bohu, se budeš klanět.“ Potom ho ďábel nechal“ (Mt 4, 1-11)
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
+ flipchart a fixy různé barvy

V prvním čtení jsme slyšeli krásný příběh o prvních lidech. První lidé se
v Bibli jmenují Adam a Eva. (kněz namaluje dva panáčky na flipchart)
A kde Adam a Eva zpočátku bydleli? (dát prostor dětem)
Bydleli v ráji. (kněz ohraničí prostor kolem panáčků)
Kolik bylo stromů v ráji? (dát prostor dětem)
To nevíme, ale čteme o rajské zahradě, takže jich bylo mnoho – stovky, možná
tisíce. (kněz namaluje les nebo řadu stromů)
A z kterého stromu nesměli Adam a Eva jíst? (dát prostor dětem)
Jen z jediného! (kněz namaluje červený strom)
Kdo jim zakázal jíst z toho jediného stromu? (dát prostor dětem)
Byl to Bůh – Otec. (kněz namaluje žlutý trojúhelník nad stromy)
Proč to Bůh zakazoval? Nepřál jim to? (dát prostor dětem),
Bál se o člověka, neboť z ovoce ze stromu dobra a zla by mohli zemřít.
V ráji bydlel také had. Co říkal had člověku? (dát prostor dětem)
Potměšile se ptal: „Hele, Vy nesmíte jist ze žádného stromu v zahradě?“ Ale
žena hada opravila: „Ne, smíme jíst ovoce z každého stromu v zahradě, jen
ovoce stromu, který je uprostřed zahrady jíst nesmíme, jinak zemřeme!“
A co na to řekl had ženě? „Kdepak, nezemřete! Naopak, Bůh ví, že kdybyste
z něho jedli, budete lepší než Bůh a On se toho bojí!“ Had je pokušitel.
Pokušitel pokouší a přivádí do pokušení. V postní době, kdy si něco
odříkáme, a cvičíme se v boji proti pokušení, bude pokušitel zase řádit.
Nedejte se a buďte jako Ježíš. Už máte nějaké předsevzetí? (dát prostor
dětem)
Můžete být méně na internetu a místo toho se víc modlit nebo číst Bibli nebo
si odříct sladké a ušetřené peníze věnovat chudým. Nebo si vymyslete jinou
věc, které se v postní době zřeknete nebo ji alespoň omezíte. A buďte v tom
vytrvalí. Nenechte se svést, stejně, jako se nenechal svést Pán Ježíš.

