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SLOVNÍ KATECHEZE

26. neděle v mezidobí cyklus B
„Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
(Mk 9, 41)
Kněz si zavolá děti nadšeně před obětní stůl: „Děti, pojďte dopředu!“
Doporučuje se, aby si sám posadil do podřepu nebo na taburet.

Milé děti, na první pohled by se zdálo, že v té větě dnešního evangelia,
které je dlouhé, ale budeme se věnovat jen této části, je chyba. Nemělo
tam být spíše napsáno: „Komukoli podáte číši vody, protože jste Kristovi,
budete odměněni?“ My si totiž často připomínáme, že tím, že jsme
křesťané, což znamená Kristovci – patřící Kristu, máme napodobovat
Ježíše Krista především v lásce k druhým a doufáme, že Pán nás odmění,
tak jak slíbil. Stačí si vzpomenout na text evangelia o milosrdných
skutcích: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi
napít…., protože cokoli jste udělali jednomu z mých bratří, mně jste
udělali“. Ale v dnešním evangeliu je ta věta obráceně: „Kdokoli vám podá
číši vody, proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou
odměnu.“ Jak to pochopit? Každého člověka na této zemi Bůh chtěl.
S každým člověkem má Bůh svůj záměr. S každým člověkem se chce
setkat. Každý pokřtěný člověk je Božím dítětem. Každý člověk mu patří a
Bůh po něm touží. Někdo se s Bohem setká už jako dítě, když vyrůstá
v křesťanské rodině, někdo k víře dojde až v dospělosti, někoho možná
Bůh osloví až v hodině jeho smrti. Ale v každém případě je ve všech
lidech Boží stopa, která se projevuje touhou mít druhé rád a touhou, aby
nás měl někdo rád. Takže vědět, že Bůh mě má rád je moc a moc důležité.
Když si toho totiž budeme vědomi, tak nás to bude nutit takovou lásku
oplácet. Jen si to děti zkuste představit. Všichni lidé na celém světě by
věděli, že Bůh je má rád a cítili by potřebu milovat druhé. To by bylo na
světě krásně, že? Ale lidé to často nevědí. I vy můžete slyšet ve školce
nebo ve škole věty: „já jsem nešikovná“; „já to neumím“; „já jsem
nemožný“; „já nejsem hezká“; „nikdo mě nemá rád“ apod. Slyšeli jste už
někdy někoho takto mluvit? (nechte odpovědět děti) Je pravda, že občas
se někomu něco nepovede, ale to vůbec nevadí. Bůh nás má rád, takoví
jací jsme i s našimi nedokonalostmi, chybami a omyly. A když si budeme
vědomi Boží lásky, tak můžeme na tyto věty odpovídat třeba: „podívej,
sice se ti tohle nepovedlo, ale jsi výborný zase v něčem jiném a jsem
ráda/a, že jsi tady a že s tebou můžu kamarádit.“ Tak nepřijde o svou
odměnu, kterou je vaše povzbuzení, vaše láska.
A i vy se mějte sami sebe rádi, protože jste přece Kristovi!
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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.

26. neděle v mezidobí cyklus B
„Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
Pomůcka: rozstřižený pracovní list a tužky

Milé děti, na první pohled by se zdálo, že v té větě dnešního evangelia,
které je dlouhé, ale budeme se věnovat jen této části, je chyba. Nemělo
tam být spíše napsáno: „Komukoli podáte číši vody, protože jste Kristovi,
budete odměněni?“ My si totiž často připomínáme, že tím, že jsme
křesťané, což znamená Kristovci – patřící Kristu, máme napodobovat
Ježíše Krista především v lásce k druhým a doufáme, že Pán nás odmění,
tak jak slíbil. Stačí si vzpomenout na text evangelia o milosrdných
skutcích: „Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi
napít…., protože cokoli jste udělali jednomu z mých bratří, mně jste
udělali“. Ale v dnešním evangeliu je ta věta obráceně: „Kdokoli vám podá
číši vody, proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou
odměnu.“ Každého člověka na této zemi Bůh chtěl. S každým člověkem
má Bůh svůj záměr. Každý pokřtěný člověk je Božím dítětem. Každý
člověk mu patří a Bůh po něm touží. Někdo se s Bohem setká už jako dítě,
když vyrůstá v křesťanské rodině, někdo k víře dojde až v dospělosti,
někoho možná Bůh osloví až v hodině jeho smrti. Ale v každém případě je
ve všech lidech Boží stopa, která se projevuje touhou mít druhé rád a
touhou, aby nás měl někdo rád. Takže vědět, že Bůh mě má rád je moc a
moc důležité. Když si toho totiž budeme vědomi, tak nás to bude nutit
takovou lásku oplácet. Jen si to děti zkuste představit. Všichni lidé na
celém světě by věděli, že Bůh je má rád a cítili by potřebu milovat druhé.
To by bylo na světě krásně, že? Ale lidé to často nevědí. I vy můžete
slyšet ve školce nebo ve škole věty: „já jsem nešikovná“; „já to neumím“;
„já jsem nemožný“; „já nejsem hezká“; „nikdo mě nemá rád“ apod. Slyšeli
jste už někdy někoho takto mluvit? (nechte odpovědět děti) Je pravda, že
občas se někomu něco nepovede, ale to vůbec nevadí. Bůh nás má rád,
takoví jací jsme i s našimi nedokonalostmi, chybami a omyly. A když si
budeme vědomi Boží lásky, tak můžeme na tyto věty odpovídat třeba:
„podívej, sice se ti tohle nepovedlo, ale jsi výborný zase v něčem jiném a
jsem ráda/a, že jsi tady a že s tebou můžu kamarádit.“ Tak nepřijde o
svou odměnu, kterou je vaše povzbuzení, vaše láska.
A i vy se mějte sami sebe rádi, protože jste přece Kristovi! (rozdejte
dětem pracovní list) Do srdíčka, které jste dostaly, můžete děti napsat
své jméno a jména vašich kamarádů. Srdíčko pak vezměte k oltáři, až se
ponesou obětní dary.

