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

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)

Milí přátelé, v dnešním nádherném textu můžeme vnímat očekávání
Janovo a hlas Boží, který potvrzuje lásku Boha Otce ke svému Synu
a k člověku.
Jan očekával Krista, příchod Mesiáše. Jan Křtitel je člověk tužeb a hlásá,
že se tužby brzy naplní, v tom, který přichází za ním. I my jsme plni
očekávání toho, co přinese nový rok, jaké výzvy budou před námi, jak se
jich zhostíme, jak obstojíme. Možná, že někdo z nás pociťuje strach
z neznámé budoucnosti, z nemoci, z toho jestli uvidí někdy své kamarády,
jestli např. zvládne přijímací zkoušky na další studia, jestli zvládne
maturitní zkoušku apod. Ale není třeba se bát. Využívejme techniku,
která nám umožňuje kontakt s ostatními, plňme si své povinnosti a navíc,
jestliže stejně jako Jan očekáváme ve svém životě především Krista
a žijeme pro setkání s ním, pak nás Bůh jistě povede správnou cestou.
V žalmu 119 verš 165 se píše: „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon,
o nic neklopýtnou“. Tak bychom měli i my stejně jako Jan být zcela
zaměřeni na toho, který přichází – na Krista.
Ježíš přichází do Jordánské vody, aby byl pokřtěn. V té chvíli na sebe
bere všechno lidské, abychom skrze něj my byli očištěni od hříchu a měli
šanci na věčný život. A v té chvíli se otevřou nebesa (v řeckém překladu
„roztrhnou“) a z prostoru, který se v té chvíli spojuje (nebe a země) se
ozývá Boží hlas. Bůh Otec vyznává svou lásku k Synu, kterého dává
člověku, abychom se i my stali Božími dětmi. Může být něco krásnějšího?
Nikdo nemá větší lásku než ten, který je ochoten dát život za druhého.
Bůh je první, který tato slova naplňuje.
Jan Křtitel toto viděl, chápal a dokazoval svým životem. Chceme být i my
jako Jan, vědomi si lásky, kterou nám Bůh prokazuje? Nenechme si vzít
nikým a ničím tuto velkou naději pro člověka.
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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, 711)
Pomůcka: Na velkém archu papíru (A3 nebo A2) nakreslené nebe

Milí přátelé, v dnešním nádherném textu můžeme vnímat očekávání
Janovo a hlas Boží, který potvrzuje lásku Boha Otce ke svému Synu
a k člověku.
Jan očekával Krista, příchod Mesiáše. Jan Křtitel je člověk tužeb a hlásá,
že se tužby brzy naplní, v tom, který přichází za ním. I my jsme plni
očekávání toho, co přinese nový rok, jaké výzvy budou před námi, jak se
jich zhostíme, jak obstojíme. Možná, že někdo z nás pociťuje strach
z neznámé budoucnosti, z nemoci, z toho jestli uvidí někdy své kamarády,
jestli např. zvládne přijímací zkoušky na další studia, jestli zvládne
maturitní zkoušku apod. Ale není třeba se bát. Využívejme techniku,
která nám umožňuje kontakt s ostatními, plňme si své povinnosti a navíc,
jestliže stejně jako Jan očekáváme ve svém životě především Krista
a žijeme pro setkání s ním, pak nás Bůh jistě povede správnou cestou.
V žalmu 119 verš 165 se píše: „Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon,
o nic neklopýtnou“. Tak bychom měli i my stejně jako Jan být zcela
zaměřeni na toho, který přichází – na Krista.
Ježíš přichází do Jordánské vody, aby byl pokřtěn. V té chvíli na sebe
bere všechno lidské, abychom skrze něj my byli očištěni od hříchu a měli
šanci na věčný život. A v té chvíli se otevřou nebesa (v řeckém překladu
„roztrhnou“) a z prostoru, který se v té chvíli spojuje (nebe a země) se
ozývá Boží hlas. (vezměte papír na kterém je nakresleno nebe a před
dětmi jej roztrhněte). Stejně jako vy v této chvíli jste překvapeni z toho,
co jsem udělal, byli i lidé stojící u Jordánu překvapeni z úkazu, který se
nad nimi objevil. A ještě navíc slyšeli z nebe hlas. Bůh Otec vyznává svou
lásku k Synu, kterého dává člověku, abychom se i my stali Božími dětmi.
Může být něco krásnějšího? Nikdo nemá větší lásku než ten, který je
ochoten dát život za druhého. Bůh je první, který tato slova naplňuje.

