MINIKATECHEZE PRO MLADŠÍ DĚTI
0 - 10 let, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ 1. - 4. třída

SLOVNÍ KATECHEZE

1. neděle adventní cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.
Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy,
protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo
ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“
(Mk 13, 33-37)

Milé děti, dnes je první neděle adventní. Víte co je to advent? (nechat
reagovat děti) Ano, advent znamená příchod. Ale kdo má přijít? (nechat
reagovat děti) Pán Ježíš je nejvzácnější host. A církev nám nabízí toto
období v liturgickém roce, abychom se na Jeho příchod dobře připravili.
Co se většinou doma dělá, když má přijít nějaká vzácnější návštěva?
(nechat reagovat děti) Ano, většinou se pořádně uklidí, dům nebo byt se
vyzdobí, maminka upeče dobrý moučník a vy děti si vezmete pěkné
oblečení. A to samé se děje nyní venku, Určitě jste si všimly, že pře
všechna omezení jsou obchody vyzdobené, stejně jako města a ulice. Také
doma se uklízí a možná, že už jste pekly s maminkou cukroví. Ale
k přípravě na příchod Pána Ježíše to nestačí. To bychom byli jako
služebníci, kteří neposlechli Ježíšovu výzvu a nebděli, ale naopak spali.
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš říká, abychom bděli a očekávali
jeho příchod. Znamená to snad, že nemáme chodit spát? (nechat
reagovat děti) To určitě ne. Ale je tím myšleno, že máme být bdělí a
činorodí. Bdělost není v tom mít stále otevřené oči, spíše se jedná o
bdělost, která je okem srdce, otevřeným pro Pána, aby vidělo, jak přichází
v každém okamžiku našeho každodenního života. A jak k nám On
přichází? V každém člověku. V mamince, která potřebuje pomoci,
v tatínkovi, který je unavený z práce a potřebuje si chvilku odpočinout,
v sestřičce nebo bráškovi, který si chce hrát zrovna s mojí nejoblíbenější
hračkou, ale také v tom chudákovi, který venku žebrá, v misionáři, který
je hodně daleko, ale potřebuje moji modlitbu a podporu atd., atd.
Nepromarnit tyto příležitosti a vidět, kde mohu pomoci, to znamená „být
bdělý“ a také činorodý. A že nevím, kde a co mám dělat? Pán Ježíš nám
dnes říká, že každému služebníkovi dal moc a práci. Takže se nebojte.
Stačí se jen zastavit, zamyslet se nad sebou a je jisté, že na to, co máte
v danou chvíli dělat, určitě přijdete. Jen je potřeba zůstat bdělí!
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SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU

1. neděle adventní cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.
Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy,
protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo
ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“
(Mk 13, 33-37)
Pomůcka: Plakát – jeden dárek stačí

Milé děti, dnes je první neděle adventní. Víte co je to advent? (nechat
reagovat děti) Ano, advent znamená příchod. Ale kdo má přijít? (nechat
reagovat děti) Pán Ježíš je nejvzácnější host. A církev nám nabízí toto
období v liturgickém roce, abychom se na Jeho příchod dobře připravili.
Co se většinou doma dělá, když má přijít nějaká vzácnější návštěva?
(nechat reagovat děti) Ano, většinou se pořádně uklidí, dům nebo byt se
vyzdobí, maminka upeče dobrý moučník a vy děti si vezmete pěkné
oblečení. A to samé se děje nyní venku, Určitě jste si všimly, že pře
všechna omezení jsou obchody vyzdobené, stejně jako města a ulice. Také
doma se uklízí a možná, že už jste pekly s maminkou cukroví. Ale
k přípravě na příchod Pána Ježíše to nestačí. To bychom byli jako
služebníci, kteří neposlechli Ježíšovu výzvu a nebděli, ale naopak spali.
V dnešním evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš říká, abychom bděli a očekávali
jeho příchod. Znamená to snad, že nemáme chodit spát? (nechat
reagovat děti) To určitě ne. Ale je tím myšleno, že máme být bdělí a
činorodí. Bdělost není v tom mít stále otevřené oči, spíše se jedná o
bdělost, která je okem srdce, otevřeným pro Pána, aby vidělo, jak přichází
v každém okamžiku našeho každodenního života. A jak k nám On
přichází? V každém člověku. V mamince, která potřebuje pomoci,
v tatínkovi, který je unavený z práce a potřebuje si chvilku odpočinout,
v sestřičce nebo bráškovi, který si chce hrát zrovna s mojí nejoblíbenější
hračkou, ale také v tom chudákovi, který venku žebrá, v misionáři, který
je hodně daleko, ale potřebuje moji modlitbu a podporu atd., atd.
Nepromarnit tyto příležitosti a vidět, kde mohu pomoci, to znamená „být
bdělý“ a také činorodý. A že nevím, kde a co mám dělat? Pán Ježíš nám
dnes říká, že každému služebníkovi dal moc a práci. Takže se nebojte.
Stačí se jen zastavit, zamyslet se nad sebou a je jisté, že na to, co máte
v danou chvíli dělat, určitě přijdete. Mohlo by vám třeba pomoci
Papežské misijní dílo dětí, které každoročně přichází se skvělým
nápadem. Tím je akce Jeden dárek navíc. Tentokrát je pomoc zaměřena
na děti v Bangladéši. Zkuste se zamyslet, jestli se můžete něčeho vzdát ve
prospěch těchto dětí?

