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

SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle v mezidobí cyklus B
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil
jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým
duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý
Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s
velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s
takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude
po celém galilejském kraji. (Mk 1, 21-28)

Milí přátelé, dnešní evangelium nám popisuje, jak ti, kteří slyšeli Ježíše
v synagoze, užasli nad ním, protože On učil jako ten, který má moc. Říká
se, že žasnout umí malé děti. Možná jste to sami někde viděli. Když
ukážete malému dítěti běžnou věc, nad kterou se vy už nepozastavíte,
malé dítě je často v úžasu. A Ježíš nám říká, abychom byli jako děti, jinak
nevejdeme do Božího království. (Mt 18, 1-4) Jak máme v sobě znovu
probudit nadšení a úžas? Jak nezapadnout do všednosti a nepropadnout
nudě? Jak se nenechat strhnout společností, která často vyzdvihuje
odlišné hodnoty, jako např.: „užij si teď a nemysli na zítřek“ nebo
„prosazuj se, abys byl úspěšný a nehleď při tom na druhé“? Jak v sobě
opět probudit úžas z Božího slova? Jak se nechat strhnout evangeliem
a uvést jej do svého života? Je třeba znovu pochopit a přijmout, že Boží
slovo je Bůh sám! V dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli
o konkrétním skutku, který Ježíš udělal. Když totiž viděl člověka, který
byl posedlý zlým duchem, rozhodl se rázně zakročit. Vzpomene si někdo
z vás, co konkrétně Ježíš řekl? (nechat odpovědět děti) Ano, Ježíš řekl:
„Mlč a vyjdi z něho!“ I my máme být rázní v odmítání špatností,
v odmítání zla. I my můžeme říci ve svém srdci jasné slovo „MLČ a odejdi
ode mě“. I na nás doráží zlo, ale my se mu dokážeme postavit a nenechat
se zmást. Všimněme si toho, že Ježíš nesoudil posedlého člověka, který
na něj křičel. On s rozhodností vystupuje proti zlu, nikoli proti člověku.
I my, když kolem sebe vidíme zlo a špatnost bychom neměli soudit druhé,
ale nemáme se se zlem ztotožňovat. To není styl křesťanů. Naším stylem
je totiž „ to Nové učení – a s takovou mocí“. A tím učením je pro nás
Kristus. On sám pak bude působit v našem životě a to tak, že se ta
„pověst“ o Něm rozšíří do celého kraje. Takže se nebojme velkých výzev
a nebojme se zla. Bůh je s námi.
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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.

4. neděle v mezidobí cyklus B
V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil
jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým
duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý
Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s
velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s
takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude
po celém galilejském kraji. (Mk 1, 21-28)
Pomůcka: kartička vytištěná pro každého.

Milí přátelé, dnešní evangelium nám popisuje, jak ti, kteří slyšeli Ježíše
v synagoze, užasli nad ním, protože On učil jako ten, který má moc. Říká
se, že žasnout umí malé děti. Možná jste to sami někde viděli. Když
ukážete malému dítěti běžnou věc, nad kterou se vy už nepozastavíte,
malé dítě je často v úžasu. A Ježíš nám říká, abychom byli jako děti, jinak
nevejdeme do Božího království. (Mt 18, 1-4) Jak máme v sobě znovu
probudit nadšení a úžas? Jak nezapadnout do všednosti a nepropadnout
nudě? Jak se nenechat strhnout společností, která často vyzdvihuje
odlišné hodnoty, jako např.: „užij si teď a nemysli na zítřek“ nebo
„prosazuj se, abys byl úspěšný a nehleď při tom na druhé“? Jak v sobě
opět probudit úžas z Božího slova? Jak se nechat strhnout evangeliem
a uvést jej do svého života? Je třeba znovu pochopit a přijmout, že Boží
slovo je Bůh sám! V dnešním evangelním úryvku jsme slyšeli
o konkrétním skutku, který Ježíš udělal. Když totiž viděl člověka, který
byl posedlý zlým duchem, rozhodl se rázně zakročit. Vzpomene si někdo
z vás, co konkrétně Ježíš řekl? (nechat odpovědět děti) Ano, Ježíš řekl:
„Mlč a vyjdi z něho!“ I my máme být rázní v odmítání špatností,
v odmítání zla. I my můžeme říci ve svém srdci jasné slovo „MLČ a odejdi
ode mě“. I na nás doráží zlo, ale my se mu dokážeme postavit a nenechat
se zmást. Všimněme si toho, že Ježíš nesoudil posedlého člověka, který
na něj křičel. On s rozhodností vystupuje proti zlu, nikoli proti člověku.
I my, když kolem sebe vidíme zlo a špatnost bychom neměli soudit druhé,
ale nemáme se se zlem ztotožňovat. To není styl křesťanů. Naším stylem
je totiž „ to Nové učení – a s takovou mocí“. A tím učením je pro nás
Kristus. On sám pak bude působit v našem životě a to tak, že se ta
„pověst“ o Něm rozšíří do celého kraje. Takže se nebojme velkých výzev
a nebojme se zla. Bůh je s námi. Zde máte kartičku, kterou si můžete dát
do penálu, do peněženky atd. Bude vám připomínat, že nemáme podléhat
zlu. (rozdejte dětem kartičky)

