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 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)

Milí přátelé, dnes v evangeliu slyšíme o tom, že Ježíš se nazývá dobrým
pastýřem. To znamená, že my jsme přirovnáni k ovcím, o které se on stará.
To se nám možná nelíbí. Obraz člověka – ovce, která by měla následovat
pastýře. Na rozdíl od zvířete, které se řídí instinktem, je člověk přece
svobodný. Nemusí se rozhodovat jen podle svých potřeb.
Člověk je zároveň také kulturní a sociální bytost, je otevřený pro nové
cesty. Kultura se rodí a roste podle ideálů, které často nabízí nebo dokonce
vnucuje současná společnost. V dnešní době dokonce lidé soupeří mezi
sebou, kdo bude pro druhé vůdcem, kdo bude tím „ideálem“ pro druhé.
Touží po tom, aby druhé ovládali svou mocí, svým bohatstvím, svým
přesvědčením. Ale jsou oni pro nás těmi dobrými ideály? Mohou být např.
sportovec, herec nebo zpěvačka, kteří mají své talenty, dobře vypadají,
pohybují se v showbyznysu, těmi, které máme ve všem napodobovat? Je
jejich příklad života vždy následováníhodný? Může bohatství naplnit
všechny naše potřeby? Myslím, že všichni dobře vnímáme, že ne, že by to
bylo málo. Že v životě jsou jiné cíle, jiné mety, které mají jinou hodnotu
a ke kterým bychom chtěli dojít. Kde je ten ideál, který nezklame,
nezneužije, který je trvalý? Existuje vůbec takový ideál? Ano. Existuje. Je
jím Ježíš, který říká: „ já jsem dveře, já jsem pravda a život, já jsem dobrý
pastýř…“ Zve nás k následování. Máme ho následovat, protože tím Slovem
je on sám. A dokonce nám v dnešním evangeliu připomíná, že jeho láska
k člověku jde až za hranici života. Vzpomene si někdo z vás, jak to
v evangeliu přesně zaznělo? (nechat odpovědět děti) Ano. Zaznělo tam:
„Dobrý pastýř dává za ovce svůj život“ a to jsme nedávno ve Velikonocích
všichni znovu zakoušeli. Ježíš za nás dal svůj život a my jsme přesto nic
neztratili ze své svobody. Můžeme se zcela vědomě a svobodně rozhodnou,
zda ho chceme následovat, zda si ho chceme zvolit za svůj ideál, zda
chceme náš život postavit na jeho základech. Jeho ideologie totiž
respektuje člověka. Jinak by to bylo otroctví a není nic horšího než se
nechat ovládat ideologií, která člověka nerespektuje, ale pouze ovládá.
Takový náš Bůh není. On je dobrým pastýřem.
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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: pracovní list

Milí přátelé, dnes v evangeliu slyšíme o tom, že Ježíš se nazývá dobrým
pastýřem. To znamená, že my jsme přirovnáni k ovcím, o které se on
stará. To se nám možná nelíbí. Obraz člověka – ovce, která by měla
následovat pastýře. Na rozdíl od zvířete, které se řídí instinktem, je
člověk přece svobodný. Nemusí se rozhodovat jen podle svých potřeb.
Člověk je zároveň také kulturní a sociální bytost, je otevřený pro nové
cesty. Kultura se rodí a roste podle ideálů, které často nabízí nebo dokonce
vnucuje současná společnost. V dnešní době dokonce lidé soupeří mezi
sebou, kdo bude pro druhé vůdcem, kdo bude tím „ideálem“ pro druhé.
Touží po tom, aby druhé ovládali svou mocí, svým bohatstvím, svým
přesvědčením. Ale jsou oni pro nás těmi dobrými ideály? Mohou být např.
sportovec, herec nebo zpěvačka, kteří mají své talenty, dobře vypadají,
pohybují se v showbyznysu, těmi, které máme ve všem napodobovat? Je
jejich příklad života vždy následováníhodný? Může bohatství naplnit
všechny naše potřeby? Myslím, že všichni dobře vnímáme, že ne, že by to
bylo málo. Že v životě jsou jiné cíle, jiné mety, které mají jinou hodnotu
a ke kterým bychom chtěli dojít. Kde je ten ideál, který nezklame,
nezneužije, který je trvalý? Existuje vůbec takový ideál? Ano. Existuje. Je
jím Ježíš, který říká: „ já jsem dveře, já jsem pravda a život, já jsem dobrý
pastýř…“ Zve nás k následování. Máme ho následovat, protože tím Slovem
je on sám. A dokonce nám v dnešním evangeliu připomíná, že jeho láska
k člověku jde až za hranici života. Vzpomene si někdo z vás, jak to
v evangeliu přesně zaznělo? (nechat odpovědět děti) Ano. Zaznělo tam:
„Dobrý pastýř dává za ovce svůj život“ a to jsme nedávno ve Velikonocích
všichni znovu zakoušeli. Ježíš za nás dal svůj život a my jsme přesto nic
neztratili ze své svobody. Můžeme se zcela vědomě a svobodně rozhodnou,
zda ho chceme následovat, zda si ho chceme zvolit za svůj ideál, zda
chceme náš život postavit na jeho základech. Jeho ideologie totiž
respektuje člověka. Jinak by to bylo otroctví a není nic horšího než se
nechat ovládat ideologií, která člověka nerespektuje, ale pouze ovládá.
Takový náš Bůh není. On je dobrým pastýřem. Zkuste si odpovědět na
otázky, které máte v pracovním listu. Kdo je můj ideál? (rozdejte pr.list)

