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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.

3. neděle velikonoční, cyklus A
„A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš
vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech
částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho
naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi
u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim
však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma.“ (Lk
24,13-35)
Pomůcky, které doporučujeme:
+Bibli a dětskou knihu např. pohádky

Minulý týden jsme slyšeli o setkání Pána Ježíše s jeho kamarády. Vzpomínáte si, děti,
na Tomáše a jeho setkání s Pánem Ježíšem?
Když Tomáš Pána Ježíše uviděl, uvěřil. Pán Ježíš v dnešním příběhu navštívil další
učedníky. Setkal se s nimi na cestě z Jeruzaléma do Emauz. Povídal si s nimi
a vysvětloval jim, že nemusí být smutní, když viděli Ježíše ukřižovaného a pohřbeného,
protože On opravdu vstal z mrtvých. Povídal si s nimi, ale oni ho nepoznali. Považovali
ho za pocestného. Ale bylo jim s Ježíšem dobře, a protože se už stmívalo, pozvali Ho na
večeři, ale ještě nevěděli, že je to Pán Ježíš! Viděli Ho, slyšeli Ho, mluvili s Ním, ale
nepoznali Ho. Víte, kdy Ho konečně poznali?
Poznali Ho, když při večeři lámal chléb, tak jak se to dělá při mši svaté. A najednou si
uvědomili, že Ho svým srdcem měli poznat už dříve: „Což nám nehořelo srdce, když
k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?"
A to vyvolává asi těžkou otázku: Co myslíte, proč Ho nepoznali?
Ježíš vstal z mrtvých a vypadal jinak. Poznají Ho ti lidé, kteří se nedívají jen očima
v hlavě, ale také srdcem. Vidět srdcem může člověka naučit pouze Pán Ježíš, protože
nám dává dar víry. Když vidíme očima víry, vidíme srdcem. Vidíme věci, které jiný
člověk třeba nevidí. Co například vidí křesťan více? Například vidí, že stvořený svět
kolem nás, všechny květiny, stromy, zvířata, obloha, déšť atd. je dílem od Boha, který
všechno tvoří a vše je krásné. Ale také vidí Boží stopu v každém dobru, když se lidé mají
rádi. Vidět Boha můžeme i v Božím slově. Ukažte dětem Bibli. V Božím slově, v Bibli je
Bůh přítomný. Jak to víme? Protože, když se čte úryvek z Bible, říkáme „slyšeli jsme
slovo Boží“. Ukažte dětem jinou knihu, třeba knihu pohádek. Děti tohle je kniha
pohádek, píše se v ní také o dobru, které zvítězilo nad zlem, jako v každé pohádce. Ale
není to Slovo Boží. A jestli chceme znát Boží slovo a poznávat Boha je potřeba si v bibli
často číst. Tak to zkuste. Každý den si přečtěte kousek Božího slova v bibli. Budete pak
umět „vidět“ nejen očima, ale i srdcem.

