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

SLOVNÍ KATECHEZE

2. neděle v mezidobí cyklus B
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.
Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře –
„kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho;
bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za
ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu:
„Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj
pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr
(Skála). (Jan 1,35-42)

Milí přátelé, v dnešním textu nám zaznívá šíření víry. Jak? Pomocí
svědectví. Dva učedníci, kteří nejprve poslouchali kázání Jana Křtitele,
uvěřili, že ten, který přichází je beránek Boží. Jak na to reagovali? (nechat
odpovědět děti) Ihned se vydávají za Ježíšem, aby ho následovali. Tak
vlastně začíná dobrodružství učedníků, kteří se stali učedníci Slova. Jít za
Ježíšem, konat stejnou pouť jako Syn, je podstatou křesťanské
zkušenosti. Křesťanství není nějaký souhrn krásných teorií nebo
morálních požadavků; je to realita osoby: člověka Ježíše, kterého
následujeme, protože ho milujeme. S těmi dvěma učedníky, kteří jdou za
beránkem, začíná den nového lidu: začíná církev.
Bylo kolem čtyř hodin odpoledne, kdy už s Ježíšem byli nějakou dobu.
Viděli, kde bydlí a mohli s ním mluvit. Nevíme co si povídali, ani jak
dlouho, ale jisté je, že ještě odpoledne se Ondřej vydává na cestu pro
svého bratra Šimona. Ondřej přichází ke svému bratru a vydává o Kristu
svědectví. „Našli jsme Mesiáše“ – to jsou slova plná radosti, kterou měl
Ondřej a tuto radost sdílí. I my se setkáváme s Ježíšem ve svátostech,
v jednotě s bratry, v jeho slově. I my bychom měli být plni radosti, kterou
toužíme dávat druhým.
A Šimon místo, aby vyrazil na lov ryb, nechává se touto radostí uchvátit a
jde za Mesiášem. Co se stalo poté, co se Šimon setkal poprvé s Kristem?
(nechat odpovědět děti). Šimon dostává nové jméno. Vzpomene si někdo
z vás jaké? (nechat odpovědět děti) Je to Kéfas - Petr. Dokážete jej
přeložit? (nechat odpovědět děti) Ano, to znamená skála. Petr je skála, na
které Kristus vybudoval církev. První papež.
Poděkujte v modlitbě za našeho papeže Františka a za celou církev a
poproste o potřebné milosti od Boha.

MINIKATECHEZE PRO STARŠÍ DĚTI
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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.

2. neděle v mezidobí cyklus B
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek
Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním.
Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře –
„kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho;
bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za
ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu:
„Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj
pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr
(Skála). (Jan 1,35-42)
Pomůcka: vytištěná modlitba za církev z Kancionálu 029A

Milí přátelé, v dnešním textu nám zaznívá šíření víry. Jak? Pomocí
svědectví. Dva učedníci, kteří nejprve poslouchali kázání Jana Křtitele,
uvěřili, že ten, který přichází je beránek Boží. Jak na to reagovali? (nechat
odpovědět děti) Ihned se vydávají za Ježíšem, aby ho následovali. Tak
vlastně začíná dobrodružství učedníků, kteří se stali učedníci Slova. Jít za
Ježíšem, konat stejnou pouť jako Syn, je podstatou křesťanské
zkušenosti. Křesťanství není nějaký souhrn krásných teorií nebo
morálních požadavků; je to realita osoby: člověka Ježíše, kterého
následujeme, protože ho milujeme. S těmi dvěma učedníky, kteří jdou za
beránkem, začíná den nového lidu: začíná církev.
Bylo kolem čtyř hodin odpoledne, kdy už s Ježíšem byli nějakou dobu.
Viděli, kde bydlí a mohli s ním mluvit. Nevíme co si povídali, ani jak
dlouho, ale jisté je, že ještě odpoledne se Ondřej vydává na cestu pro
svého bratra Šimona. Ondřej přichází ke svému bratru a vydává o Kristu
svědectví. „Našli jsme Mesiáše“ – to jsou slova plná radosti, kterou měl
Ondřej a tuto radost sdílí. I my se setkáváme s Ježíšem ve svátostech,
v jednotě s bratry, v jeho slově. I my bychom měli být plni radosti, kterou
toužíme dávat druhým.
A Šimon místo, aby vyrazil na lov ryb, nechává se touto radostí uchvátit a
jde za Mesiášem. Co se stalo poté, co se Šimon setkal poprvé s Kristem?
(nechat odpovědět děti). Šimon dostává nové jméno. Vzpomene si někdo
z vás jaké? (nechat odpovědět děti) Je to Kéfas - Petr. Dokážete jej
přeložit? (nechat odpovědět děti) Ano, to znamená skála. Petr je skála, na
které Kristus vybudoval církev. První papež.
Poděkujte v modlitbě za našeho papeže Františka a za celou církev a
poproste o potřebné milosti od Boha. Modlitbu si můžete vzít domů.

