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

SLOVNÍ KATECHEZE

33. neděle v mezidobí cyklus B
Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat
z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí
a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po
konec nebe. (Mk 13,24-27)

Milí přátelé, v závěru liturgického roku jsou v textu evangelia zprávy o
konci světa. Už někdo z vás někde slyšel o tom, že bude konec světa?
(nechte odpovědět děti) Lidé se konce světa bojí. Ale konec světa jednou
určitě bude, protože, jak nás ujišťují vědci, vesmír a celá sluneční
soustava spěje postupně ke svému zániku. Dnešní evangelium nám také
ukazuje, jak to bude probíhat. Mluví o tom dokonce sám Pán Ježíš, který
říká, že konec světa budou provázet velká znamení na obloze. Poslouchali
jste dobře a dokážete říci, jaká znamení to budou? (nechte odpovědět
děti) Slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný
svět se zachvěje. Tento scénář opravdu vzbuzuje hrůzu. Ale je třeba se
opravdu bát? Zpráva o hvězdě přece v evangeliu už byla. Kdy jsme slyšeli
zprávu o hvězdě, která byla znamením něčeho velkého? (nechte
odpovědět děti) Ano. Je to v události narození našeho Pána. Bůh přišel
na zem, stal se malým dítětem a jeho příchod oznamovalo znamení na
obloze. Jaké? (nechte odpovědět děti)
Nesmíme tedy zapomenout, že až se budou dít tyto divy, které znamenají
konec světa, přijde znovu Bůh na zem. Už nebude malé a bezbranné dítě,
ale Syn člověka přijde ve slávě a s velikou mocí. A co budeme dělat my
lidé? Rozutečeme se na všechny strany? I na to nám dnešní evangelium
dává odpověď. Andělé nás shromáždí ze všech stran, ze všech míst na
světě, abychom viděli příchod toho, který nás miluje už od stvoření.
Víme, že nás Bůh miluje, vždyť za nás dal svůj život na kříži, vstal
z mrtvých a vstoupil na nebesa, aby nám připravil místo. Proto není třeba
mít z jeho příchodu strach. Ten, kdo na Boží lásku odpovídá svou láskou,
je jako člověk, který čeká na svého milovaného člověka a už se těší, až
s ním bude sdílet celý svůj čas. A věřím, že tím jsme právě my všichni. A
jak na Boží lásku odpovídat? Na to nám dal Ježíš také odpověď, kterou
jsme mohli slyšet nedávno v nedělním evangeliu. „Miluj Boha celým
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou a svého
bližního jako sám sebe“. To je plán naší budoucnosti. A ten už nezní tak
katastroficky, ale naopak velmi lákavě. Je také čas myslet na nejbližší
plán a tím je blížící se Advent. Jaké předsevzetí si v něm uděláš?

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.

33. neděle v mezidobí cyklus B
Ale v těch dnech, po onom soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat
z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí
a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po
konec nebe. (Mk 13,24-27)
Pomůcky: Kartička pro každého.

Milí přátelé, v závěru liturgického roku jsou v textu evangelia zprávy o
konci světa. Už někdo z vás někde slyšel o tom, že bude konec světa?
(nechte odpovědět děti) Lidé se konce světa bojí. Ale konec světa jednou
určitě bude, protože, jak nás ujišťují vědci, vesmír a celá sluneční
soustava spěje postupně ke svému zániku. Dnešní evangelium nám také
ukazuje, jak to bude probíhat. Mluví o tom dokonce sám Pán Ježíš, který
říká, že konec světa budou provázet velká znamení na obloze. Poslouchali
jste dobře a dokážete říci, jaká znamení to budou? (nechte odpovědět
děti) Slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný
svět se zachvěje. Tento scénář opravdu vzbuzuje hrůzu. Ale je třeba se
opravdu bát? Zpráva o hvězdě přece v evangeliu už byla. Kdy jsme slyšeli
zprávu o hvězdě, která byla znamením něčeho velkého? (nechte
odpovědět děti) Ano. Je to v události narození našeho Pána. Bůh přišel
na zem, stal se malým dítětem a jeho příchod oznamovalo znamení na
obloze. Jaké? (nechte odpovědět děti)
Nesmíme tedy zapomenout, že až se budou dít tyto divy, které znamenají
konec světa, přijde znovu Bůh na zem. Už nebude malé a bezbranné dítě,
ale Syn člověka přijde ve slávě a s velikou mocí. A co budeme dělat my
lidé? Rozutečeme se na všechny strany? I na to nám dnešní evangelium
dává odpověď. Andělé nás shromáždí ze všech stran, ze všech míst na
světě, abychom viděli příchod toho, který nás miluje už od stvoření.
Víme, že nás Bůh miluje, vždyť za nás dal svůj život na kříži, vstal
z mrtvých a vstoupil na nebesa, aby nám připravil místo. Proto není třeba
mít z jeho příchodu strach. Ten, kdo na Boží lásku odpovídá svou láskou,
je jako člověk, který čeká na svého milovaného člověka a už se těší, až
s ním bude sdílet celý svůj čas. A věřím, že tím jsme právě my všichni. A
jak na Boží lásku odpovídat? Na to nám dal Ježíš také odpověď, kterou
jsme mohli slyšet nedávno v nedělním evangeliu. „Miluj Boha celým
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou a svého
bližního jako sám sebe“. To je plán naší budoucnosti. A ten už nezní tak
katastroficky, ale naopak velmi lákavě. Je také čas myslet na nejbližší
plán a tím je blížící se Advent. Jaké předsevzetí si v něm uděláš?

