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SLOVNÍ KATECHEZE

5. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí
do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji
učedníci.“ (Jan 15, 1-8)

Milé děti, máte rádi hroznové víno? (nechte odpovědět děti). Ano, víno je
moc sladké a čím déle je na vinici, tím je sladší. Jenže aby se dalo utrhnout
a pochutnat si na něm, stojí to mnoho práce. Víte, jak se říká lidem, kteří
dělají tuto práci? (nechte odpovědět děti) Říká se jim vinaři. Být vinařem
je těžká a zodpovědná práce. Nestačí jen vysadit vinný keř a nechat ho
ladem. To by vinařům mnoho hroznů réva nedala. Vinná réva se musí
vysadit, okopávat, chránit, zalévat, prořezávat a hlídat před škůdci. Ale
proč se Ježíš v dnešním evangeliu přirovnává zrovna k vinnému keři? Je
to proto, že už ve starém zákoně je často zmiňována vinná réva, jako
symbol Božího požehnání. Bůh je jako vinař, který si přeje, aby vinná réva
dobře rostla. Proto ji vsadil do úrodné půdy a přál by si, aby vydala hodně
dobrých plodů. Bůh – Otec je tedy vinař. A kdo je tou vinnou révou? Jak
to bylo v dnešním evangeliu? (nechte odpovědět děti) Ano, tím vinným
keřem je Ježíš. A kým jsme my? (nechte odpovědět děti) My jsme přece ty
ratolesti. Dokud budeme pevně přiroubovaní k vinnému kmeni a tím je
Ježíš a jeho učení, budeme spolu s ním vydávat dobré plody. Jak to ale
udělat? Jak být přiroubovaní na tento kmen? Tím, že budeme poslouchat
Boží slovo a dělat, to co nám Slovo říká. Např. „Milujte se navzájem, jako
jsem já miloval vás“. Nebo „Milujte své nepřátele“. Možná vás děti někdo
ve školce nebo ve škole zlobí, třeba máte nějakého nepřítele. Zkuste tedy
žít podle Ježíšova doporučení a takového člověka naopak mít rádi a
neoplácet mu jeho chování stejně. Nebo je nějaký váš kamarád smutný a
vypadá opuštěně? Běžte a potěšte ho svým úsměvem a tím, že mu budete
věnovat svou pozornost. Radost a láska, které se takto budou šířit, přinese
jim i vám velkou radost. A ta radost bude sladká jako hrozny vinné révy.
Tak co, pustíte se do toho?
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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.

5. neděle velikonoční cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně,
která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už
čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže
nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný
kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne
nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí
do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji
učedníci.“ (Jan 15, 1-8)
Pomůcka: kostky lásky

Milé děti, máte rádi hroznové víno? Ano, víno je moc sladké a čím déle je
na vinici, tím je sladší. Jenže aby se dalo utrhnout a pochutnat si na něm,
stojí to mnoho práce. Víte, jak se říká lidem, kteří dělají tuto práci? Říká se
jim vinaři. Být vinařem je těžká a zodpovědná práce. Nestačí jen vysadit
vinný keř a nechat ho ladem. To by vinařům mnoho hroznů réva nedala.
Vinná réva se musí vysadit, okopávat, chránit, zalévat, prořezávat a hlídat
před škůdci. Ale proč se Ježíš v dnešním evangeliu přirovnává zrovna
k vinnému keři? Je to proto, že už ve starém zákoně je často zmiňována
vinná réva, jako symbol Božího požehnání. Bůh je jako vinař, který si přeje,
aby vinná réva dobře rostla. Proto ji vsadil do úrodné půdy a přál by si, aby
vydala hodně dobrých plodů. Bůh – Otec je tedy vinař. A kdo je tou vinnou
révou? Jak to bylo v dnešním evangeliu? Ano, tím vinným keřem je Ježíš.
A kým jsme my? My jsme přece ty ratolesti. Dokud budeme pevně
přiroubovaní k vinnému kmeni a tím je Ježíš a jeho učení, budeme spolu
s ním vydávat dobré plody. Jak to ale udělat? Jak být přiroubovaní na
tento kmen? Tím, že budeme poslouchat Boží slovo a dělat, to co nám
Slovo říká. Např. „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás“. Nebo
„Milujte své nepřátele“. Možná vás děti někdo ve školce nebo ve škole
zlobí, třeba máte nějakého nepřítele. Zkuste tedy žít podle Ježíšova
doporučení a takového člověka naopak mít rádi a neoplácet mu jeho
chování stejně. Nebo je nějaký váš kamarád smutný a vypadá opuštěně?
Běžte a potěšte ho svým úsměvem a tím, že mu budete věnovat svou
pozornost. Radost a láska, které se takto budou šířit, přinese jim i vám
velkou radost. A ta radost bude sladká jako hrozny vinné révy. Tak co,
pustíte se do toho? Vezměte se teď každý tento papír. Doma si ho s rodiči
dobře přečtěte a vystřihněte obrázky. Ty pak můžete nalepit na nějakou
krabičku, aby se z toho stala kostka lásky. Každý den si pak můžete hodit
touto kostkou a žít podle toho, co vám na ni padne.

