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SLOVNÍ KATECHEZE

15. neděle v mezidobí cyklus B
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky
na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam,
dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás
chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se
tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho
nemocných a uzdravovali je. (Mk 6,7-13)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o vyslání učedníků Pánem
Ježíšem. Kam měli jít a co tam měli dělat? (nechte reagovat děti) Měli jít
do okolních vesnic a pak dál a ještě dál, až na konec světa, aby tam
zvěstovali lidem o Božím království a uzdravovali nemocné. Jak to udělali?
Vzali si na cestu nějakého koně, nebo alespoň osla? Zabalili si věci na cestu,
jako vy se balíte, když odjíždíte o prázdninách na tábory nebo k babičkám?
Vzali si nějaké léky, kterými by mohli uzdravovat? (nechte reagovat děti)
Učedníkům Ježíš dokonce nařizuje, že nemají mít sebou nic, kromě hole a
bot. Bez hole by se totiž v hornatých místech neobešli a boty byly nezbytné,
protože cesta je dlouhá a namáhavá. Jinak neměli mít sebou nic. Když totiž
nic nemám, co bych mohl darovat, nezbývá nic jiného, než darovat sám
sebe. A učedníci neměli nic, než Ježíšovo slovo a skrze něj schopnost lidi
uzdravovat a přivádět zpět k Bohu. Ale to rozhodně není málo. Učedníci
byli vlastně, jako jste vy děti. Vy také nevlastníte majetek, auta, domy,
nevyděláváte peníze. A přesto máte největší poklad a tím je Pán Ježíš, když
posloucháte Jeho slova a snažíte se podle nich také chovat. Tím vydáváte
svědectví o Ježíši stejně, jako to dělali učedníci. Učedníci měli jeden
druhého. Pán Ježíš je totiž posílal po dvou. To je důležité, nebýt sám. Lidé,
ke kterým učedníci přišli, mohli vidět jejich vzájemnou lásku. A podle
evangelisty Matouše (18,20) řekl Pán Ježíš, že: „tam, kde jsou dva nebo tři
shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“. Takže nebyli dva,
ale s Ježíšem tři. I vy máte kamarády, kteří stejně jako vy mají rádi Pána
Ježíše. Takže můžete i vy přinášet Jeho lásku, tam kde právě jste. Jste tedy
misionáři, i když to neznamená, že musíte ihned odjet na nějaké vzdálené
misie. Přesto si na všechny misionáře vzpomeňte a pomáhejte jim svou
modlitbou.
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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.

15. neděle v mezidobí cyklus B
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky
na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam,
dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás
chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se
tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho
nemocných a uzdravovali je. (Mk 6,7-13)
Pomůcka: modlitba za misionáře

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme slyšeli o vyslání učedníků Pánem
Ježíšem. Kam měli jít a co tam měli dělat? (nechte reagovat děti) Měli jít
do okolních vesnic a pak dál a ještě dál, až na konec světa, aby tam
zvěstovali lidem o Božím království a uzdravovali nemocné. Jak to udělali?
Vzali si na cestu nějakého koně, nebo alespoň osla? Zabalili si věci na cestu,
jako vy se balíte, když odjíždíte o prázdninách na tábory nebo k babičkám?
Vzali si nějaké léky, kterými by mohli uzdravovat? (nechte reagovat děti)
Učedníkům Ježíš dokonce nařizuje, že nemají mít sebou nic, kromě hole a
bot. Bez hole by se totiž v hornatých místech neobešli a boty byly nezbytné,
protože cesta je dlouhá a namáhavá. Jinak neměli mít sebou nic. Když totiž
nic nemám, co bych mohl darovat, nezbývá nic jiného, než darovat sám
sebe. A učedníci neměli nic, než Ježíšovo slovo a skrze něj schopnost lidi
uzdravovat a přivádět zpět k Bohu. Ale to rozhodně není málo. Učedníci
byli vlastně, jako jste vy děti. Vy také nevlastníte majetek, auta, domy,
nevyděláváte peníze. A přesto máte největší poklad a tím je Pán Ježíš, když
posloucháte Jeho slova a snažíte se podle nich také chovat. Tím vydáváte
svědectví o Ježíši stejně, jako to dělali učedníci. Učedníci měli jeden
druhého. Pán Ježíš je totiž posílal po dvou. To je důležité, nebýt sám. Lidé,
ke kterým učedníci přišli, mohli vidět jejich vzájemnou lásku. A podle
evangelisty Matouše (18,20) řekl Pán Ježíš, že: „tam, kde jsou dva nebo tři
shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich“. Takže nebyli dva,
ale s Ježíšem tři. I vy máte kamarády, kteří stejně jako vy mají rádi Pána
Ježíše. Takže můžete i vy přinášet Jeho lásku, tam kde právě jste. Jste tedy
misionáři, i když to neznamená, že musíte ihned odjet na nějaké vzdálené
misie. Přesto si na všechny misionáře vzpomeňte a pomáhejte jim svou
modlitbou. Můžete použít modlitbu, kterou máte vytištěnou. (rozdejte
dětem vytištěnou a nastříhanou modlitbu za misionáře)

