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

SLOVNÍ KATECHEZE

Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který
vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch
pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má
Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)

Milí přátelé, Letnice - neboli Slavnost Seslání Ducha svatého, slavíme vždy
50 den po Velikonocích. Rok co rok si připomínáme tu velikou událost, že
na učedníky, kteří byli ze strachu před židy zamčeni ve večeřadle, sestoupil
Duch sv. Neměl podobu holubice, jako jsme to slyšeli při Křtu Páně, ale byl
to pořádný vichr a sestoupil na ně jako oheň. Učedníci se v té chvíli zcela
změnili. Už nebyli ustrašení, zamčení, izolovaní, osamělí. Naopak. Vyšli
ven a svědčili o Ježíši všude, kam přišli. Proto i my o Ježíši víme a můžeme
si připomínat tuto velikou událost. Možná, že to v některých z vás vyvolává
touhu nebo dokonce lítost, že jsme u toho nebyli, že i na nás nesestoupil
Duch sv., že jsme stejně jako učedníci neprožili tak obrovskou konverzi
(vysvětlit dětem slovo konverze). Ale to je omyl. I na nás totiž sestupuje
Duch sv. i my můžeme udělat velkou konverzi své víry, i my můžeme
odložit strach a nechat se naplnit Duchem sv. Tato událost se totiž netýkala
jen apoštolů, ale nám všem Ježíš posílá svého Přímluvce – Ducha pravdy,
který nás naplní radostí, pokojem a odvahou. Prosme za to. V kancionálu,
je krásná modlitba k Duchu sv. č. 003. V této modlitbě se říká: „Přijď,
Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky“
Takže na čem záleží? Záleží na našem srdci, jestli bude Bohu věrné.
Nezáleží na tom, že se píše rok 2018. Nezáleží na tom, že lidé kolem tebe
většinou o Ježíši nic nevědí nebo dokonce nechtějí vědět. Záleží pouze na
tvém srdci. I v nás může hořet oheň Svatého Ducha. Pro učedníky, stejně
jako pro Ježíše, se nevědomost a nenávist světa stávají místem, kde se
svědčí o poznání Boha – Otce a o lásce k bratřím. Takže když to zvládli
učedníci po vzoru Ježíše, zvládneme to také. Potřebujeme k tomu Ducha
sv., o kterého můžeme prosit. Nemusíme se bát, vždyť On je s námi až do
konce našich dnů.

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

SLOVNÍ KATECHEZE S POMŮCKOU
Chcete-li zpestřit Vaše kázání pomůckou a tím zintenzivnit vjem jeho obsahu,
doporučujeme použít pomůcku a využít aktivitu.

Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který
vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch
pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má
Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)
Pomůcky: Modlitba z Kancionálu 003 – Vzývání Duch Svatého

Milí přátelé, Letnice - neboli Slavnost Seslání Ducha svatého, slavíme vždy
50den po Velikonocích. Rok co rok si připomínáme tu velikou událost, že
na učedníky, kteří byli ze strachu před židy zamčeni ve večeřadle, sestoupil
Duch sv. Neměl podobu holubice, jako jsme to slyšeli při Křtu Páně, ale byl
to pořádný vichr a sestoupil na ně jako oheň. Učedníci se v té chvíli zcela
změnili. Už nebyli ustrašení, zamčení, izolovaní, osamělí. Naopak. Vyšli
ven a svědčili o Ježíši všude, kam přišli. Proto i my o Ježíši víme a můžeme
si připomínat tuto velikou událost. Možná, že to v některých z vás vyvolává
touhu nebo dokonce lítost, že jsme u toho nebyli, že i na nás nesestoupil
Duch sv., že jsme stejně jako učedníci neprožili tak obrovskou konverzi
(vysvětlit dětem slovo konverze). Ale to je omyl. I na nás totiž sestupuje
Duch sv. i my můžeme udělat velkou konverzi své víry, i my můžeme
odložit strach a nechat se naplnit Duchem sv. Tato událost se totiž netýkala
jen apoštolů, ale nám všem Ježíš posílá svého Přímluvce – Ducha pravdy,
který nás naplní radostí, pokojem a odvahou. Prosme za to. V kancionálu,
je krásná modlitba k Duchu sv. č. 003. V této modlitbě se říká: „Přijď,
Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky“
Takže na čem záleží? Záleží na našem srdci, jestli bude Bohu věrné.
Nezáleží na tom, že se píše rok 2018. Nezáleží na tom, že lidé kolem tebe
většinou o Ježíši nic nevědí nebo dokonce nechtějí vědět. Záleží pouze na
tvém srdci. I v nás může hořet oheň Svatého Ducha. Pro učedníky, stejně
jako pro Ježíše, se nevědomost a nenávist světa stávají místem, kde se
svědčí o poznání Boha – Otce a o lásce k bratřím. Takže když to zvládli
učedníci po vzoru Ježíše, zvládneme to také. Potřebujeme k tomu Ducha
sv., o kterého můžeme prosit. Nemusíme se bát, vždyť On je s námi až do
konce našich dnů.
A zde si vezměte modlitbu, o které jsme hovořili. (Rozdejte dětem
modlitbu)

