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SLOVNÍ KATECHEZE

19. neděle v mezidobí cyklus B
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův?
Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi
sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední
den. Stojí psáno v Prorocích: ‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně.
Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život
věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten,
kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb,
který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,41-51)
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 hned na začátku slyšeli, že někteří lidé proti Pánu
Ježíši reptali. Víte, co to slovo „reptat“ znamená? (nechte reagovat děti) Znamená to
nejen nesouhlasit s názorem druhého, ale hlavně strhávat ke kritice další lidi. Takové
chování bychom mohli označit za začínající neshody nebo hádku, což může potom
vyústit až v otevřený konflikt. Možná že to znáte i vy? Možná jste už byli přítomni
nějaké hádky mezi dětmi, nedorozumění nebo dokonce rvačky? Pán Ježíš těmto lidem
rázně říká, aby se takto nechovali. Má-li někdo jiný názor, s něčím nesouhlasí, něco
mu vadí, má to říci otevřeně a nereptat mezi sebou a jak se říká „poňoukat“ k tomu
dokonce i druhé. Ale co vlastně těm židům na Ježíši tolik vadilo? S čím nesouhlasili?
Vždyť přeci už mnoho z nich mohlo na vlastní oči vidět zázraky, které on dělal.
Nedávno to bylo např. nasycení velkého zástupu lidí pěti chleby a dvěma rybami. Tak,
co jim vadí? (nechte reagovat děti) Lidé, kteří připomínají ostatním, že znají Ježíše
od jeho mládí a znají jeho matku Marii a otce Josefa totiž nedostali dar víry nebo
nedokázali uvěřit, že by Bůh mohl přijít tak blízko k člověku, že by dokonce přijal na
sebe lidské tělo a to od úplného miminka a nechal o sebe pečovat druhým člověkem.
Nemohli přijmout, že by se Bůh takto snížil na úroveň lidského těla. To znamená, že
nevěřili, že Pán Ježíš je Syn Boží a ne syn Josefův. A co jim na jejich nevíru říká Ježíš?
Říká: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude
žít na věky.“ Bůh se nejen stal člověkem, ale dokonce se nám dává tímto tajemným
způsobem, abychom jím byli naplněni. Bůh v nás přebývá a my přebýváme v Něm.
Mnozí z vás ještě nechodíte k sv. přijímání, ale jednou se připravíte a také budete
přistupovat ke stolu Páně. Zatím si můžete přijít pro požehnání. Ale i tak si s Bohem
můžete povídat, můžete ho prosit, můžete mu zpívat, můžete mu děkovat. Bůh naplní
i vaše srdce a je vám velmi blízko.
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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.

19. neděle v mezidobí cyklus B
Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův?
Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‘Sestoupil jsem z nebe’?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi
sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední
den. Stojí psáno v Prorocích: ‘Všichni budou vyučeni od Boha.’ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně.
Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život
věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten,
kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb,
který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,41-51)
Pomůcka: Obrázek monstrance s eucharistií a pastelky

Milé děti, v dnešním evangeliu jsme hned na začátku slyšeli, že někteří lidé proti Pánu
Ježíši reptali. Víte, co to slovo „reptat“ znamená? (nechte reagovat děti) Znamená to
nejen nesouhlasit s názorem druhého, ale hlavně strhávat ke kritice další lidi. Takové
chování bychom mohli označit za začínající neshody nebo hádku, což může potom
vyústit až v otevřený konflikt. Možná že to znáte i vy? Možná jste už byli přítomni
nějaké hádky mezi dětmi, nedorozumění nebo dokonce rvačky? Pán Ježíš těmto lidem
rázně říká, aby se takto nechovali. Má-li někdo jiný názor, s něčím nesouhlasí, něco
mu vadí, má to říci otevřeně a nereptat mezi sebou a jak se říká „poňoukat“ k tomu
dokonce i druhé. Ale co vlastně těm židům na Ježíši tolik vadilo? S čím nesouhlasili?
Vždyť přeci už mnoho z nich mohlo na vlastní oči vidět zázraky, které on dělal.
Nedávno to bylo např. nasycení velkého zástupu lidí pěti chleby a dvěma rybami. Tak,
co jim vadí? Lidé, kteří připomínají ostatním, že znají Ježíše od jeho mládí a znají jeho
matku Marii a otce Josefa totiž nedostali dar víry nebo nedokázali uvěřit, že by Bůh
mohl přijít tak blízko k člověku, že by dokonce přijal na sebe lidské tělo a to od úplného
miminka a nechal o sebe pečovat druhým člověkem. Nemohli přijmout, že by se Bůh
takto snížil na úroveň lidského těla. To znamená, že nevěřili, že Pán Ježíš je Syn Boží
a ne syn Josefův. A co jim na jejich nevíru říká Ježíš? Říká: „Já jsem ten chléb živý,
který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky.“ Bůh se nejen stal
člověkem, ale dokonce se nám dává tímto tajemným způsobem, abychom jím byli
naplněni. Bůh v nás přebývá a my přebýváme v Něm. Mnozí z vás ještě nechodíte k sv.
přijímání, ale jednou se připravíte a také budete přistupovat ke stolu Páně. Zatím si
můžete přijít pro požehnání. Ale i tak si s Bohem můžete povídat, můžete ho prosit,
můžete mu zpívat, můžete mu děkovat. Bůh naplní i vaše srdce a je vám velmi blízko.
V pracovním listě najdete v obrázku Monstrance s eucharistií tři písmena: „JHS“
znamenají slovo Ježíš a jeden z papežů tato písmena má ve svém znaku. Víte, který?
(nechte reagovat děti) Pracovní list si můžete vybarvit a jméno papeže k němu dopsat.

