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SLOVNÍ KATECHEZE

3. neděle v mezidobí cyklus B
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 14-15)

Milé děti, dnes jsme toho v evangeliu slyšeli mnoho. Především
o povolání prvních apoštolů, kteří byli…? Kdo pak nám správně odpoví?
(nechat reagovat děti). Ano, správně. Byli rybáři. Ale my se nyní vrátíme
na začátek dnešního evangelia. V něm jsme totiž slyšeli, že když byl Jan
Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží království. Víte,
kdo Jana Křtitele uvěznil? (nechat reagovat děti). Byl to král Herodes
Antipas, který dokonce Jana Křtitele nechal ve vězení popravit. Jan
Křtitel se totiž nebál říkat pravdu a to dokonce tehdy, když mu za to šlo
o život. Víte, jak se takové vlastnosti, jakou měl Jan Křtitel, říká? (nechat
reagovat děti). Je to statečnost. A s tím souvisí i výzva Ježíše, který nám
říká: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Co tím Ježíš myslí? Máme se snad
obrátit zády? Nebo dokonce se máme obrátit od druhých, abychom se na
ně nedívali? Bylo by to statečné? To určitě ne. Obrátit se, jak nám to Ježíš
přikazuje, znamená obrátit svoje myšlení na myšlení Ježíše. To znamená,
dělat věci tak, jak by je dělal Ježíš, kdyby v té chvíli byl na našem místě.
I Ježíš dělal věci, které nikdo jiný nedělal. Například to, že se bavil
s hříšníky. V té době si představitelé židovského náboženství zakládali na
tom, že s někým, kdo má hřích se nesmí bavit, aby se jeho hříchem
neposkvrnili. Ale Ježíš dělá pravý opak. On jde ke každému člověku
i k velkým hříšníkům, aby je zachránil pro nebe, pakliže se obrátí, to
znamená, že přestanou hřešit. Řekněme si nyní nějaké další příklady.
Např.: dělám si úkoly do školy, ale můj malý bráška by si moc chtěl hrát
s autíčky a potřebuje k tomu maminku, aby si s ním autíčky posílala.
Jenže maminka právě zadělává těsto na buchty a nemá čas. Jak by se asi
zachoval Ježíš na mém místě? (nechat reagovat děti). Ano, myslím, že by
si pospíšil s úkoly a šel by si s bráškou hrát, aby maminka měla čas na
svoji práci v kuchyni. Takže „obrátit se“ znamená být statečný a nebát se
udělat dobrou věc i tehdy, když se nám vůbec nechce. A víte, co nás zato
čeká? Čeká nás za to Boží království. Tak vám přeji, aby se vám to stále
dařilo.
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Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
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3. neděle v mezidobí cyklus B
Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1, 14-15)
Pomůcka: rozstřihané kartičky s textem.

Milé děti, dnes jsme toho v evangeliu slyšeli mnoho. Především o
povolání prvních apoštolů, kteří byli…? Kdo pak nám správně odpoví?
(nechat reagovat děti). Ano, správně. Byli rybáři. Ale my se nyní vrátíme
na začátek dnešního evangelia. V něm jsme totiž slyšeli, že když byl Jan
Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží království. Víte,
kdo Jana Křtitele uvěznil? (nechat reagovat děti). Byl to král Herodes
Antipas, který dokonce Jana Křtitele nechal ve vězení popravit. Jan
Křtitel se totiž nebál říkat pravdu a to dokonce tehdy, když mu za to šlo o
život. Víte, jak se takové vlastnosti, jakou měl Jan Křtitel, říká? (nechat
reagovat děti). Je to statečnost. A s tím souvisí i výzva Ježíše, který nám
říká: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Co tím Ježíš myslí? Máme se snad
obrátit zády? Nebo dokonce se máme obrátit od druhých, abychom se na
ně nedívali? Bylo by to statečné? To určitě ne. Obrátit se, jak nám to Ježíš
přikazuje, znamená obrátit svoje myšlení na myšlení Ježíše. To znamená,
dělat věci tak, jak by je dělal Ježíš, kdyby v té chvíli byl na našem místě.
Nyní vám rozdám papírky, kde je napsáno slovo ANO a slovo NE. A nyní
si řekneme nějaké příklady. Např.: dělám si úkoly do školy, ale můj malý
bráška by si moc chtěl hrát s autíčky a potřebuje k tomu maminku, aby si
s ním autíčka posílala. Jenže maminka právě zadělává těsto na buchty a
nemá čas. Jak by se asi zachoval Ježíš na mém místě? Myslíte, že by si
pospíšil s úkoly a šel by si s bráškou hrát, aby maminka měla čas na svoji
práci v kuchyni. (vyzvěte děti, ať děti zvednou papírek podle svého
uvážení) Nebo jiný příklad: Ve škole se mé spolužačky posmívají jiné
spolužačce, že nikdy nemá nové oblečení a nosí oblečení po svých
starších sourozencích. Jak by se zachoval Ježíš v této situaci? Myslím, že
by se zastal spolužačky a ostatním by vysvětlil, že posmívat se druhým
není správné a snadno se tím druhému ublíží. (vyzvěte děti, ať děti
zvednou papírek podle svého uvážení). Výborně děti. Takže „obrátit se“
znamená být statečný a nebát se udělat dobrou věc i tehdy, když se nám
vůbec nechce. A víte, co nás zato čeká? Čeká nás za to Boží království. Tak
vám přeji, aby se vám to stále dařilo.

