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

SLOVNÍ KATECHEZE

SVÁTEK SVATÉ RODINY, cyklus A
"Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu a
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému.“ (Kol 3, 12-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Jak zní první, druhé a třetí přikázání Desatera? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
První: V jednoho Boha věřiti budeš! Druhé: Nevezmeš jména Božího
nadarmo! Třetí: Pomni, abys den sváteční světil! Tato první tři přikázání
se dotýkají našeho vztahu s Bohem. A čtvrté přikázání? (dát prostor
dětem, nehodnotit)
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi! V prvním čtení jsme slyšeli, že poslouchat rodiče je jako sbírání
pokladu: „Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by
sbíral poklady.“ Co to znamená někoho ctít?(dát prostor dětem,
nehodnotit)
Když někoho ctím, tak se na mém chování k němu pozná, že si ho vážím,
že ho mám rád. Když jsem drzí, když odmlouvám, když se vztekám, když
si dělám jen to, co chci já…ukazuji tím, že ctím své rodiče? (dát prostor
dětem)
Ono to zajisté není jednoduché, zejména když s vámi hýbe puberta; ale
bez tohoto pravidla by chyběla láska v naší rodině. V prvním čtení jsme
dnes slyšeli: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní – pozor, to jsme
my! -projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu a pokoru, mírnost a
trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.
Vy už jste starší a tak se od vás očekává, že se dokážete více ovládat než
malé děti, že dokážete rozumět tomu, že rodiče to s vámi myslí dobře.
Proto vám dávají pravidla. Někdy je těžké to přijmout, viďte. O to
důležitější je, že máme milosrdné srdce, dobrotu a že se cvičíme v pokoře,
mírnosti a trpělivosti, že se doma navzájem snášíte a že si odpouštíte.
Není to lehké, a proto vás chválím, že se snažíte a děkuji vám za to. Běžte
teď na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně pomodlit
Otčenáš.

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.

SVÁTEK SVATÉ RODINY, cyklus A
„Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu a
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému.“ (Kol 3, 12-21)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby se sám posadil do podřepu nebo na taburet.
Jakou pomůcku navrhujeme:
+ Dvě tabule Desatera (I-III a IV–X; příloha č. 3)
+ Desatero přikázání (příloha č. 4)

(Kněz ukáže dětem 1. tabuli přikázání)
Jak zní první, druhé a třetí přikázání Desatera? (dát prostor dětem,
nehodnotit)
První: V jednoho Boha věřiti budeš! Druhé: Nevezmeš jména Božího
nadarmo! Třetí: Pomni, abys den sváteční světil! Tato tři přikázání se
dotýkají našeho vztahu s Bohem. (Kněz ukáže dětem 2. tabuli přikázání)
A čtvrté přikázání? (dát prostor dětem, nehodnotit)
Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemi! V prvním čtení jsme slyšeli, že poslouchat rodiče je jako sbírání
pokladu: „Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by
sbíral poklady.“ Co to znamená někoho ctít?(dát prostor dětem,
nehodnotit) Když někoho ctím, tak se na mém chování k němu pozná, že
si ho vážím, že ho mám rád. Když jsem drzí, když odmlouvám, když se
vztekám, když si dělám jen to, co chci já…ukazuji tím, že ctím své rodiče?
(dát prostor dětem)
Ono to zajisté není jednoduché, zejména když s vámi hýbe puberta; ale
bez tohoto pravidla by chyběla láska v naší rodině. V prvním čtení jsme
dnes slyšeli: Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní – pozor, to jsme
my! - projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu a pokoru, mírnost a
trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti
druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.
Někdy je těžké přijmout to, co od vás rodiče chtějí, viďte. O to důležitější
je, že máme milosrdné srdce, dobrotu a že se cvičíme v pokoře, mírnosti a
trpělivosti, že se doma navzájem snášíte a že si odpouštíte. Vy už chodíte
ke sv. přijímání a tak se od vás očekává, že dokážete vidět své hříchy a
vyznáváte se z nich. Jako pomoc pro vaši zpověď vám rozdám Desatero.
Běžte teď na svá místa. Znovu vás zavolám, abyste se přišly společně
pomodlit Otčenáš.

