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SLOVNÍ KATECHEZE

22. neděle v mezidobí cyklus B
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že
někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni
židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se
celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných
nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle
podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás
předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo
mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a
držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte!
Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z
nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba,
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka
poskvrňuje.“ (Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, myslím, že vám je jasné, že Pán Ježíš dnes v evangeliu nemluví
o hygieně a nepře se s farizei o tom, zda je dobré si před jídlem umýt ruce
nebo ponořit do vody nádoby a dokonce umýt lehátka, na kterých se při
jídle leželo nebo sedělo. To znamená dodržovat velmi přísně nařízení,
která byla zvykem u židů. Spor, který po dotazu farizeů (to jsou ti, kteří
rituální zákony zachovávali) a učitelů Zákona (to jsou ti, kteří tyto zákony
znali), byl o něčem mnohem důležitějším. Šlo o to, jestli věci, kterých se
židé dotýkali a které byly vytvořeny lidskýma rukama, ale pocházejí
z Božího stvoření (jako je např. chléb, který se vyrobí z obilí nebo další
druhy jídla), mohou být nečisté, protože se jich dotýkaly nečisté – obyčejné
ruce a mohou jim ublížit tak, že by se díky těmto věcem vzdalovali od
Boha. Pán Ježíš upozorňuje na to, že to co nás může od Boha vzdalovat,
nejsou hmotné věci, ale naše nečistá srdce. Jak si ale můžeme svoje srdce
znečistit? Vždyť ho máme pěkně uložené pod hrudní kostí a ono nám
pracuje jako dobře sestrojený stroj. (nechte reagovat děti) Srdce je tu
myšleno obrazně. Je to symbol našeho vnitřního života: našeho myšlení,
našich přání, ale také naší zloby, závisti, lhaní apod. A myslíte si děti, že
jsou nějaké hmotné věci, které to naše srdce mohou znečišťovat? (nechte
reagovat děti) Co třeba počítač, mobil, filmy…? Ani tyto věci nemohou
sami o sobě ublížit. My je ale musíme umět ovládat. Když k nim
přistupujeme s čistým srdcem a nedovolíme jim, aby nás jejich používání
izolovalo od rodičů, sourozenců, kamarádů, ale abychom je používali
vhodně, nemusíme se žádných věcí bát. Jediné o co bychom se měli starat
je naše vlastní srdce.
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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.

22. neděle v mezidobí cyklus B
Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že
někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni
židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se
celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných
nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle
podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás
předpověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo
mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a
držíte se podání lidského.“ Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě, všichni, a pochopte!
Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z
nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba,
lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka
poskvrňuje.“ (Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Pomůcka: Pracovní list z Kanán – katecheze na neděli a pastelky

Milé děti, myslím, že vám je jasné, že Pán Ježíš dnes v evangeliu nemluví
o hygieně a nepře se s farizei o tom, zda je dobré si před jídlem umýt ruce
nebo ponořit do vody nádoby a dokonce umýt lehátka, na kterých se při
jídle leželo nebo sedělo. To znamená dodržovat velmi přísně nařízení,
která byla zvykem u židů. Spor, který po dotazu farizeů (to jsou ti, kteří
rituální zákony zachovávali) a učitelů Zákona (to jsou ti, kteří tyto zákony
znali), byl o něčem mnohem důležitějším. Šlo o to, jestli věci, kterých se
židé dotýkali a které byly vytvořeny lidskýma rukama, ale pocházejí
z Božího stvoření (jako je např. chléb, který se vyrobí z obilí nebo další
druhy jídla), mohou být nečisté, protože se jich dotýkaly nečisté – obyčejné
ruce a mohou jim ublížit tak, že by se díky těmto věcem vzdalovali od
Boha. Pán Ježíš upozorňuje na to, že to co nás může od Boha vzdalovat,
nejsou hmotné věci, ale naše nečistá srdce. Jak si ale můžeme svoje srdce
znečistit? Vždyť ho máme pěkně uložené pod hrudní kostí a ono nám
pracuje jako dobře sestrojený stroj. (nechte reagovat děti) Srdce je tu
myšleno obrazně. Je to symbol našeho vnitřního života: našeho myšlení,
našich přání, ale také naší zloby, závisti, lhaní apod. A myslíte si děti, že
jsou nějaké hmotné věci, které to naše srdce mohou znečišťovat? (nechte
reagovat děti) Co třeba počítač, mobil, filmy…? Ani tyto věci nemohou
sami o sobě ublížit. My je ale musíme umět ovládat. Když k nim
přistupujeme s čistým srdcem a nedovolíme jim, aby nás jejich používání
izolovalo od rodičů, sourozenců, kamarádů, ale abychom je používali
vhodně, nemusíme se žádných věcí bát. Jediné o co bychom se měli starat
je naše vlastní srdce. Můžete si jej vybarvit na pracovním listu.

