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SLOVNÍ KATECHEZE

4. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není
pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje
a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje
ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.“
(Jan 10, 11-15)

Milé děti, už jste někdy viděly na vlastní oči ovečky na pastvě?(nechat
odpovědět děti) Jestliže ano, tak to máte výhodu, protože si dnešní úryvek
z evangelia dokážete dobře představit. Jestliže ne, tak to vůbec nevadí. Já
vám teď řeknu, jak to vlastně s těmi ovečkami na pastvě je, abychom
společně lépe pochopili, co nám Pán Ježíš ve svém evangeliu chce sdělit.
Ovečky žijí ve stádech, mají krásnou srst, které se říká vlna. Tato vlna se
ovečkám stříhá, pak se čistí a češe velikánskými hřebeny a dělá se z ní
příze. Z příze se pak šije oblečení nebo se z ní pletou teplé svetry. A ty se
nám dnes do kostela na jaře hodí, protože v kostelích je ještě pořádná
zima, viďte. Ovečky se živí trávou nebo senem. Nejedí maso. Takže
potřebují hodně trávy, aby se dosyta napásly. Víte, jak se říká ovčí
mamince a ovčímu tatínkovi? (nechat odpovědět děti). Ano je to ovečka a
beran. Ten má rohy a může s nimi pořádně ducnout. Takže, když někde
uvidíte ovečky v ohradě, raději se na ně dívejte zvenku a do ohrady nelezte.
Beránek by vám mohl i ublížit. Ale jinak jsou to plachá zvířata, a když
přijde nějaké nebezpečí, rozprchnou se na všechny strany. Lidé se o ovečky
musí starat. Nestačí jen pustit ovečky do ohrady a nechat je být. Za chvilku
by totiž nezůstalo ani stébélko trávy (ovečky by ji všechnu vypásly) a kdyby
je pastýř nekrmil senem, nebo by je neodvedl na jinou pastvu, umřely by
hladem. A pastýř také své ovečky hlídá, aby třeba nepřišel vlk a neodnesl
malá jehňátka. Pán Ježíš nám dnes říká, že On je dobrý pastýř, který se o
své ovečky stará a dokonce za ně dává i svůj život. Ovečky to jsme vlastně
my lidé a Pán Ježíš za nás opravdu dal život. Nedávno jsme si to opět
připomínali. Víte kdy? (nechat odpovědět děti). Správně. O Velikonocích.
Tam jsme viděli na obrazech nebo slyšeli při bohoslužbách, že Ježíš umřel
na kříži, aby tak zachránil skrze svou oběť každého člověka. Můžete děti za
to Ježíšovo ve svém srdci pěkně poděkovat a říci mu, že ho také máte rády.
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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 velikonoční cyklus B
Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není
pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje
a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje
ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.“
(Jan 10, 11-15)
Pomůcka: Namalovaná ovečka pro každé dítě, tužky

Milé děti, už jste někdy viděly na vlastní oči ovečky na pastvě?(nechat
odpovědět děti) Jestliže ano, tak to máte výhodu, protože si dnešní úryvek
z evangelia dokážete dobře představit. Jestliže ne, tak to vůbec nevadí. Já
vám teď řeknu, jak to vlastně s těmi ovečkami na pastvě je, abychom
společně lépe pochopili, co nám Pán Ježíš ve svém evangeliu chce sdělit.
Ovečky žijí ve stádech, mají krásnou srst, které se říká vlna. Tato vlna se
ovečkám stříhá, pak se čistí a češe velikánskými hřebeny a dělá se z ní
příze. Z příze se pak šije oblečení nebo se z ní pletou teplé svetry. A ty se
nám dnes do kostela na jaře hodí, protože v kostelích je ještě pořádná
zima, viďte. Ovečky se živí trávou nebo senem. Nejedí maso. Takže
potřebují hodně trávy, aby se dosyta napásly. Víte, jak se říká ovčí
mamince a ovčímu tatínkovi? (nechat odpovědět děti). Ano je to ovečka a
beran. Ten má rohy a může s nimi pořádně ducnout. Takže, když někde
uvidíte ovečky v ohradě, raději se na ně dívejte zvenku a do ohrady nelezte.
Beránek by vám mohl i ublížit. Ale jinak jsou to plachá zvířata, a když
přijde nějaké nebezpečí, rozprchnou se na všechny strany. Lidé se o ovečky
musí starat. Nestačí jen pustit ovečky do ohrady a nechat je být. Za chvilku
by totiž nezůstalo ani stébélko trávy (ovečky by ji všechnu vypásly) a kdyby
je pastýř nekrmil senem, nebo by je neodvedl na jinou pastvu, umřely by
hladem. A pastýř také své ovečky hlídá, aby třeba nepřišel vlk a neodnesl
malá jehňátka. Pán Ježíš nám dnes říká, že On je dobrý pastýř, který se o
své ovečky stará a dokonce za ně dává i svůj život. Ovečky to jsme vlastně
my lidé a Pán Ježíš za nás opravdu dal život. Nedávno jsme si to opět
připomínali. Víte kdy? (nechat odpovědět děti). Správně. O Velikonocích.
Tam jsme viděli na obrazech nebo slyšeli při bohoslužbách, že Ježíš umřel
na kříži, aby tak zachránil skrze svou oběť každého člověka. (rozdejte
dětem ovečky) Nyní můžete děti do ovečky napsat své jméno nebo si
ovečku vybarvit a donést jí ke kříži, kde visí náš Spasitel Ježíš.

