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

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)

Milí přátelé, v dnešním textu slyšíme, že Ježíš v Galileji hlásá Boží
evangelium. Co je tím evangeliem? Nebo spíše by se hodila otázka, kdo je
tím evangeliem? Je to Slovo s velkým „S“. To znamená samotný Bůh,
který přišel, aby s člověkem zůstával navždy. Toto vyslovujeme, když se
modlíme modlitbu Anděl Páně: „ a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi“. Takže Ježíš je s námi a nejprve nás upozorňuje, že se naplnil čas.
Už skončila doba čekání. Právě přítomná doba je ta, kterou nám Bůh
ustanovil pro naši spásu. Takže nemůžeme říci, že na myšlenky o naší
spáse mám čas …až budu starý, …až si dosyta užiji, to co mi nabízí dnešní
svět, …až dospěji, …až budu mít svou vlastní rodinu, …až mě omrzí
počítače, .až
Ne, takto je to špatně. To co máme v rukou je dnešek, přítomnost, tady
a teď. Nesmíme promarnit příležitost změnit sami sebe a vyjít ze sebe
k Bohu a k druhému. Papež František říká, že: „doba pohodlného
křesťanství skončila“.
Druhou informací, kterou nám Ježíš v dnešním evangeliu předává je to,
že se „přiblížilo Boží království“. Opět v tom poznáváme přítomnost
samotného Boha. Boží království je Bůh sám, který vstupuje do
přítomnosti. Je to Ježíš sám, Bůh pro člověka a člověk přilnutý k Bohu.
Nikdo již není vzdálen nebo vyloučen. Milost Boží přichází ke každému.
Musíme na to ale reagovat. Co bychom měli udělat je v rozkazu, který
v dnešním evangeliu následuje. Vzpomenete si, jaký to byl rozkaz?
(nechat odpovědět děti). Ano. Byl to rozkaz: „Obraťte se a věřte
evangeliu!“. Bez změny, bez obrácení, bez naslouchání, bez sebezáporu,
bez změny směru našich nohou, bez… (a můžeme si tam každý z nás
dosadit mnoho svých vlastních myšlenek) skončíme znuděně, bez radosti,
bez energie. Věřit evangeliu konkrétně znamená přilnout k Ježíši a jít za
ním. Znamená to používat uši, abych ho poslouchal, nohy, abych ho
následoval, oči, abych ho viděl, ruce, abych se ho dotýkal, a především
srdce, abych ho miloval. Možná, že když se dáme na cestu evangelia, na
cestu za Ježíšem, často upadneme. Ale důležité je, že opět vstaneme
a nenecháme se od našeho cíle odradit. Protože našim cílem není nic
menšího než Boží království, které je větší než všechna království
dnešního světa.
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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.

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: Modlitba Anděl Páně na kartičkách, vytištěná pro každého.

Milí přátelé, v dnešním textu slyšíme, že Ježíš v Galileji hlásá Boží
evangelium. Co je tím evangeliem? Nebo spíše by se hodila otázka, kdo je
tím evangeliem? Je to Slovo s velkým „S“. To znamená samotný Bůh,
který přišel, aby s člověkem zůstával navždy. Toto vyslovujeme, když se
modlíme modlitbu Anděl Páně: „ a Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi“. Takže Ježíš je s námi a nejprve nás upozorňuje, že se naplnil čas.
Už skončila doba čekání. Právě přítomná doba je ta, kterou nám Bůh
ustanovil pro naši spásu. Takže nemůžeme říci, že na myšlenky o naší
spáse mám čas …až budu starý, …až si dosyta užiji, to co mi nabízí dnešní
svět, …až dospěji, …až budu mít svou vlastní rodinu, …až mě omrzí
počítače, ...až
Ne, takto je to špatně. To co máme v rukou je dnešek, přítomnost, tady
a teď. Nesmíme promarnit příležitost změnit sami sebe a vyjít ze sebe
k Bohu a k druhému. Papež František říká, že: „doba pohodlného
křesťanství skončila“.
Druhou informací, kterou nám Ježíš v dnešním evangeliu předává je to,
že se „přiblížilo Boží království“. Opět v tom poznáváme přítomnost
samotného Boha. Boží království je Bůh sám, který vstupuje do
přítomnosti. Je to Ježíš sám, Bůh pro člověka a člověk přilnutý k Bohu.
Nikdo již není vzdálen nebo vyloučen. Milost Boží přichází ke každému.
Musíme na to ale reagovat. Co bychom měli udělat je v rozkazu, který
v dnešním evangeliu následuje. Vzpomenete si, jaký to byl rozkaz?
(nechat odpovědět děti). Ano. Byl to rozkaz: „Obraťte se a věřte
evangeliu!“. Bez změny, bez obrácení, bez naslouchání, bez sebezáporu,
bez změny směru našich nohou, bez… (a můžeme si tam každý z nás
dosadit mnoho svých vlastních myšlenek) skončíme znuděně, bez radosti,
bez energie. Věřit evangeliu konkrétně znamená přilnout k Ježíši a jít za
ním. Znamená to používat uši, abych ho poslouchal, nohy, abych ho
následoval, oči, abych ho viděl, ruce, abych se ho dotýkal, a především
srdce, abych ho miloval. Možná, že když se dáme na cestu evangelia, na
cestu za Ježíšem, často upadneme. Ale důležité je, že opět vstaneme
a nenecháme se od našeho cíle odradit. Protože našim cílem není nic
menšího než Boží království, které je větší než všechna království
dnešního světa. (rozdejte modlitbu Anděl Páně)

