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SLOVNÍ KATECHEZE

5. neděle postní cyklus A
„ Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: "Pane,
kdybys tu byl, můj bratr by neumřel. Ale vím dobře i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj
bratr vstane." Marta mu odpověděla: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení a
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš
tomu?“ Odpověděla mu: "Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět."(…) Po těch slovech
odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: "Mistr je tu a volá tě." Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k
němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kam mu Marta přišla naproti. Když uviděli židé,
kteří byli u Marie v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní; mysleli si, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala.
Jakmile Marie došla tam, kde byl Ježíš, a uviděla ho, klesla mu k nohám a řekla mu: "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by
neumřel." Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl hluboce dojat,
zachvěl se a zeptal se: "Kam jste ho položili?" Odpověděli mu: "Pane, pojď se podívat! " Ježíš zaplakal. Židé říkali: "Hle,
jak ho miloval!" Ale někteří z nich řekli: "Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on
neumřel?" Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: "Odstraňte
ten kámen!" Sestra zemřelého Marta mu namítla: "Pane, už zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den."Ježíš jí odpověděl:
"Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží." Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: "Otče,
děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí
kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal." Po těch slovech zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven! " Mrtvý vyšel,
ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou šátkem. Ježíš jim nařídil: "Rozvažte ho a nechte
odejít!" Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. (Jan 11,1-45)
Pomůcky, které doporučujeme:
+ srdce, viz šablona v příloze č. 1. ke katechezi
+ mapa, viz příloha č. 2. ke katechezi

Děti, dnešní čtení bylo plné očekávání a zázraků. Slyšeli jsme skutečný příběh Pána
Ježíše a jeho přátel: Marty, Marie a jejich bratra Lazara, kteří žili v Betánii.
Děti podívejte se na mapu Betánie nedaleko Jeruzaléma. Mapu najdete v příloze.
Příběh začal velkým smutkem a pláčem. Pročpak všichni plakali?
Protože zemřel Lazar. Co to znamená, když někdo zemře? Už není mezi námi, a tak
nám chybí. Čím více někoho milujeme, tím více nám chybí. Proč Pán Ježíš plakal?
Protože Lazara hodně miloval. Byl to skvělý kamarád. I my své blízké, tatínka a
maminku, brášku nebo sestřičku, moc milujeme. Ale také naše kamarády. A i ti nám
v této karanténě mohou chybět. Nemůžeme se s nimi vidět, nemůžeme si s nimi hrát
a stýská se nám. Jsme smutní. I Pán Ježíš byl smutný. Vždyť mu umřel kamarád.
Proto Pán Ježíš plakal nad Lazarovou smrtí. Víte co se stalo? Pán Ježíš Lazara
vzkřísil. Lazar se pak vrátil ke svým sestrám. To musela být veliká radost. I vy se pak
určitě setkáte se svými kamarády a budete se radovat. Ale co bylo s Ježíšem dál?
Ježíš z Betánie šel do Jeruzaléma. Znovu se podívejte na mapu.
Víte, co se stane s Ježíšem v Jeruzalémě? Tam ho odsoudí, zbičují, ukřižují, tam
zemře. Učedníci, jeho maminka Marie a další lidé budou moc smutní. To se stalo
před více jak 2 tisíci lety. A my dnes víme, že smutkem to neskončilo. Co se stalo po
Ježíšově smrti?
Ježíš vstal z mrtvých! To si připomínáme o Velikonocích, které už se blíží. Nyní si
vezměte srdce, abyste do něho děti namalovaly, pro koho máte ve svém srdci
nejvíce místa. Namalované srdce pak můžete věnovat někomu ze svých blízkých.

