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SLOVNÍ KATECHEZE

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus B
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně
pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší
Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám
zalíbení!“ (Mk 1, 7-11)

Milé děti, ještě si určitě pamatuje na radost u vánočního stromečku, když
jste doma ve svých rodinách slavily Vánoce nebo také radost, když jste
mohly jste vidět krásný betlém a v něm mnoho postav, které znázorňují
radost lidí, kteří se přišli poklonit malému děťátku v jeslích. Je to tak?
Možná, že jste si ještě ani nestačily pohrát se všemi hračkami, které jste
o Vánocích dostaly. A najednou dnes slyšíme v evangeliu, že Ježíš už jako
dospělý muž přichází k řece, aby se nechal od Jana Křtitele pokřtít. Kdo
z vás si vzpomene, jak se ta řeka jmenovala? Správně, byla to řeka
Jordán, ve které se nechávali lidé křtít od Jana Křtitele na znamení toho,
že chtějí žít dobrý život, nedělat žádné zlo, a proto se nechali ponořit do
vody, jako znamení očištění od všeho zlého. Ale potřeboval i Ježíš Kristus
očištění od hříchu? Měl podle vás Ježíš nějaký hřích? Ježíš Kristus žádný
hřích neměl, ale tím, že stejně jako ostatní lidé vstoupil do řeky Jordánu,
chtěl ukázat všem lidem, že na sebe přijímá všechno lidské. Chce být jako
všichni lidé, podobný každému člověku. Protože Ježíš je Bůh, který se stal
člověkem. Vždyť si to pamatujeme z vánoční doby. Kdo je to malé dítě
v jesličkách? Je to Ježíš, který přichází na zem jako malé dítě.
A ve chvíli, kdy Ježíš v řece Jordán bere na sebe všechno lidské, se
otevřela nebesa a z nich se ozval hlas Boha Otce. Pamatujete si, co Bůh
řekl? Řekl: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“. To jsou
nádherná slova nejen pro Ježíše, ale také pro nás. Protože tím, že Ježíš se
stal člověkem a za člověka se také obětoval, stali jsme se i my (každý z
nás) dítětem Božím a i v nás má Bůh zalíbení. Jinak by nám přece nedal
toho, kterého tolik miluje – svého Syna. Proto i dnešní evangelium je
velká radost pro každého z nás. Takže Vánoce vlastně pokračují. Přeji
vám, abyste se všichni z této Boží lásky radovali.
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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.

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, cyklus B
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně
pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší
Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám
zalíbení!“ (Mk 1, 7-11)
Pomůcka: obrázek

Milé děti, ještě si určitě pamatuje na radost u vánočního stromečku, když
jste doma ve svých rodinách slavily Vánoce nebo také radost, když jste
mohly jste vidět krásný betlém a v něm mnoho postav, které znázorňují
radost lidí, kteří se přišli poklonit malému děťátku v jeslích. Je to tak?
Možná, že jste si ještě ani nestačily pohrát se všemi hračkami, které jste
o Vánocích dostaly. A najednou dnes slyšíme v evangeliu, že Ježíš už jako
dospělý muž přichází k řece, aby se nechal od Jana Křtitele pokřtít. Kdo
z vás si vzpomene, jak se ta řeka jmenovala? Správně, byla to řeka
Jordán, ve které se nechávali lidé křtít od Jana Křtitele na znamení toho,
že chtějí žít dobrý život, nedělat žádné zlo, a proto se nechali ponořit do
vody, jako znamení očištění od všeho zlého. Ale potřeboval i Ježíš Kristus
očištění od hříchu? Měl podle vás Ježíš nějaký hřích? Ježíš Kristus žádný
hřích neměl, ale tím, že stejně jako ostatní lidé vstoupil do řeky Jordánu,
chtěl ukázat všem lidem, že na sebe přijímá všechno lidské. Chce být jako
všichni lidé, podobný každému člověku. Protože Ježíš je Bůh, který se stal
člověkem. Vždyť si to pamatujeme z vánoční doby. Kdo je to malé dítě
v jesličkách? Je to Ježíš, který přichází na zem jako malé dítě.
A ve chvíli, kdy Ježíš v řece Jordán bere na sebe všechno lidské, se
otevřela nebesa a z nich se ozval hlas Boha Otce. Pamatujete si, co Bůh
řekl? Řekl: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“. To jsou
nádherná slova nejen pro Ježíše, ale také pro nás. Protože tím, že Ježíš se
stal člověkem a za člověka se také obětoval, stali jsme se i my (každý z
nás) dítětem Božím a i v nás má Bůh zalíbení. Jinak by nám přece nedal
toho, kterého tolik miluje – svého Syna. Proto i dnešní evangelium je
velká radost pro každého z nás. Takže Vánoce vlastně pokračují. Přeji
vám, abyste se všichni z této Boží lásky radovali.
Nyní si můžete vzít obrázek a najít správný stín holubičky, která je
symbolem Ducha svatého.

