MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI

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

SLOVNÍ KATECHEZE

7. neděle velikonoční, cyklus A
„Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: "Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade
všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a
toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal.
Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi
dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal, a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova,
která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím
za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno moje je tvoje a všechno tvoje je moje. V nich
jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě."(Jan 17, 1-11a)

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, co se událo na úplném konci společné cesty apoštolů a
Pána Ježíše na této zemi. Jak to tedy bylo? (dát dětem prostor)
Pán Ježíš šel před apoštoly po celou velikonoční dobu, setkávali se, šel před nimi a
doprovázel je až do chvíle, která musela přijít. Do chvíle, kdy se rozloučil a odešel do
nebe ke svému otci. A co dělali apoštolové a jeho maminka Panna Marie? (dát dětem
prostor)
Vrátili se do Jeruzaléma, do domu, kde pobývali a odešli nahoru, do horní místnosti.
Apoštolové se společně modlili, rozmlouvali s Pánem Ježíšem v modlitbě a byli
jednotní. Přátelé, věděli byste, co je to jednota? (dát dětem prostor)
Slovo jednota je odvozené od čísla jedna. Označuje první číslo v řadě, označuje jedno
jediné. To může také znamenat samotné, opuštěné. Ve významu se liší slovo jedna a
slovo jednota – jednota není samota. Naopak je to nejpevnější a jediné spojení. Zažili
jste ve svém životě jednotu? (dát dětem prostor)
Je to velmi těžké být jednotní, ale je to jediný způsob jak tvořit rodinu, vztah, jak tvořit
Církev, Tělo Kristovo tak, jak ji Pán Ježíš ustanovil. Jednota nám dává sílu, abychom
překonali všechny nástrahy tohoto světa. A tento svět nám jich přináší! Ve druhém čtení
jsme dnes slyšeli: „Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět nemusí; spíše ať Boha
velebí, že je křesťanem.“ Myslíte, že v dnešním světě lidé ještě trpí, když svědčí o svém
životě s Pánem Ježíšem, že jsou křesťané? (dát dětem prostor)
Ano, jsou pronásledovaní křesťané a je jich hodně, těch, kdo trpí, až do krveprolití.
Ale svatý Petr nám říká, že máme velebit Boha za to, že můžeme žít s Pánem Ježíšem.
Jenže mi jsme slabí a víme to, a proto máme dar jednoty, tak jak jej měli apoštolové.
Můžeme se jeden o druhého opřít. Napadá vás ještě jeden účinný dar v utrpení a
pronásledování? (dát dětem prostor)
Je to dar modlitby. Jeden druh modlitby se jmenuje novena. Víte co to je? (dát
dětem prostor)
Je to modlitba, která trvá devět dní. Devět dní před sesláním Ducha Svatého si v
modlitbě vyprošujeme otevřené srdce pro příchod Přímluvce a Pomocníka a jeho
darů. To je od latinského slova, které označuje číslo devět. Někdo už se novénu třeba
modlí od čtvrtka, kdy byla Slavnost Nanebevstoupení Páně. Ale i když je dnes neděle
a máme do Seslání Ducha sv. jen 7 dní, můžeme s modlitbou určitě začít i dnes.
Důležité je, aby naše srdce byla připravená stejně, jako byla připravená srdce
apoštolů a Panny Marie.

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.

7. neděle velikonoční, cyklus A
„Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí
nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého
Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (…) Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která
jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. Já prosím
za ně. (…) V nich jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k tobě."(Jan 17, 1-11a)
Pomůcky, které doporučujeme:
+ vrbové proutky zbavené listí, resp. jakékoli větvičky (proutky), čerstvé, zbavené listí, minimálně 3 ks
+ modlitba Přijď ó Duchu přesvatý!, příloh č. 1. ke katechezi pro mladší děti

Milí přátelé, dnes jsme slyšeli, co se událo na úplném konci společné cesty apoštolů
a Pána Ježíše na této zemi. Jak to tedy bylo? (dát dětem prostor)
Pán Ježíš šel před apoštoly po celou velikonoční dobu, setkávali se, šel před nimi
a doprovázel je až do chvíle, která musela přijít. Do chvíle, kdy se rozloučil a odešel
do nebe ke svému otci. A co dělali apoštolové a jeho maminka Panna Marie? (dát
dětem prostor)
Vrátili se do Jeruzaléma, do domu, kde pobývali a odešli nahoru, do horní místnosti.
Apoštolové se společně modlili, rozmlouvali s Pánem Ježíšem v modlitbě a byli
jednotní. Přátelé, věděli byste, co je to jednota? (dát dětem prostor)
Slovo jednota je odvozené od čísla jedna. Označuje první číslo v řadě, označuje jedno
jediné. To může také znamenat samotné, opuštěné. Ve významu se liší slovo jedna
a slovo jednota – jednota není samota. Naopak je to nejpevnější a jediné spojení. Kdy
jste zažili ve svém životě jednotu? (dát dětem prostor)
Je to velmi těžké být jednotní, ale je to jediný způsob jak tvořit rodinu, vztah, jak
tvořit Církev, Tělo Kristovo tak, jak ji Pán Ježíš ustanovil. Jednota nám dává sílu,
abychom překonali všechny nástrahy tohoto světa. A tento svět nám jich přináší!
Tady mám jeden proutek. Je pružný. Myslíte, že byste jej dokázali zlomit? (Kněz
vybídne některé z dětí, aby proutek zlomilo).
Chtělo to sílu i úsilí, ale podařilo se jej zlomit. A, co když dám vedle sebe dva nebo tři
proutky nebo ještě více, třeba celý svazek. Dokážete je zlomit? (Kněz vybídne některé
z dětí, aby proutky resp. svazek zlomilo)
Když je proutků více, když jsou v jednotě, ve svazku, už je nikdo nezlomí. Jsou silní.
Proutky ve svazku jsou jako jednota apoštolů. Je to nejpevnější a jediné spojení.
Abychom to dokázali, Pán Ježíš nám posílá pomocníka, Ducha svatého. Když děláme
kříž, tak říkáme „Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého“. Je jeden Bůh a tři Božské
osoby. Duch svatý je třetí Božská osoba. Modlitba k Duchu svatému, který nám Pán
Ježíš sám dal jako Pomocníka, Přímluvce a Rádce je velmi mocná. (Kněz rozdá
dětem vytisknutou modlitbu viz příloha č. 1. ke katechezi). Tady máte takovou
modlitbu k Duchu svatému. Můžete se ji doma sami nebo s rodiči modlit.

