22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (2. 9. 2018)

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (9. 9. 2018)

Evangelium Mk 7,1–8.14–15.21–23

Evangelium Mk 7,31–37

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů
Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho
učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je
neumytýma. Farizeové totiž a všichni Židé se drží podání
předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu
z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho
jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů
a měděných nádob.
Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se
tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí
obřadně nečistýma rukama?“
Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno:
‚Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však
uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.‘ Opustili jste přikázání
Boží a držíte se podání lidského.“
Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte!
Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka,
to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství,
krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,
pýcha, opovážlivost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón územím
Desetiměstí ke Galilejskému moři.
Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho
vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil mu prsty
do uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem
k nebi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři se!“.
A otevřel se mu sluch, rozvázal se mu jazyk a mluvil
správně.
Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu neříkali. Čím
více však jim to přikazoval, tím více to rozhlašovali.
Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udělal, i hluchým
dává sluch, i němým řeč!“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v nedělním evangeliu jsme slyšeli Ježíšova slova o tom, jak ze srdce člověka
vycházejí špatné myšlenky. Děti dostaly čisté srdce – je to vzácný dar od Boha.
Zůstane jim čisté pořád? Čím se jim i nám zanáší? Povídejte si s nimi o tom, co by
ve svém srdci chtěly mít. Na kartičce je několik možností, přemýšlejte nad dalšími
hodnotami, které stojí za to v srdci ukládat.
Připravte si: kartičku a tužku nebo pastelky.
Na obrázku vidíte srdce, které představuje srdce dítěte. Kolem srdce jsou slova.
Přečtěte si jednotlivé pojmy a nechejte děti rozhodnout, zda patří, nebo nepatří
do čistého srdce. Co by chtěly mít ve svém srdci, mohou zakroužkovat a spojit
šipkou směrem k srdíčku, zato co by do jejich srdce patřit nemělo, mohou
přeškrtnout. Šikovné děti ať připíší ještě další dobré vlastnosti, o které by se mělo
v životě usilovat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dnešním evangeliu Ježíš ukazuje, že má moc uzdravovat – mimo zástupy uzdravil
hluchoněmého, kterého k němu přivedli ti, kdo ho měli rádi. Uzdravil mu uši i ústa
a najednou uslyšel a mohl mluvit. Přemýšlejte o tom, jestli je dobré všechno slyšet
a učte děti přemýšlet nad tím, co říkají – jestli je to užitečné, a není to zbytečné.
Je důležité si uvědomit, že i slovem můžeme někomu ublížit. Učte se naslouchat
dobrým lidem i Pánu Bohu.
Připravte si: kartičku a pastelku.
Na zadní straně kartičky vidíte zámek a kolem něj písmena. Pokud je děti správně
poskládají, objeví sloveso. Menším dětem můžete poradit, že mají písmena číst
ve směru hodinových ručiček, a správný směr jim ukázat. Nebo jim můžete
pomoct najít první písmeno. Vyluštěné slovo si mohou zapsat na spodní okraj
kartičky.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (16. 9. 2018)

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 9. 2018)

Evangelium Mk 8,27–35

Evangelium Mk 9,30–37

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje
Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé
pokládají?“
Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho
z proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu
odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“
Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali.
Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset
mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží
a učitelů Zákona, že bude zabit, a po třech dnech že vstane
z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl
na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci
božské, ale lidské.“
Zavolal si lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho,
kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a procházeli
Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval
totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán
lidem do rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich:
„O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože
cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je
největší.
(Ježíš) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim:
„Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem
všech.“
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno
z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale
toho, který mě poslal.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
zkuste se dnes s dětmi zamyslet, jak můžete následovat Pána Ježíše. Pán Ježíš nesl
při křížové cestě těžký kříž přesto, že nic zlého neudělal – nesl jej s pokorou, nesl
jej za nás. Někdy v životě budou přicházet zkoušky, těžkosti. Dokážeme je zdolat,
zvládneme nést svůj kříž? Co nám může být posilou? Můžete dětem povídat o tom,
jak se vám samotným podařilo překonat v životě něco náročného.
Připravte si: kartičku, popř. i tužku nebo pastelky.
Na obrázku jsou různé stopy – malé i velké, ale pozor, některé se překrývají.
Úkolem dětí je správně je spočítat. Menší děti mohou započtené stopy postupně
vybarvovat nebo si je přeškrtávat. Starší děti zvládnou stopy spočítat samy. Je však
dobré jim připomenout, aby si stopy přepočítaly několikrát, protože by některou
mohly vynechat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
všimli jste si v dnešním úryvku evangelia, že apoštolové nerozuměli slovům Pána
Ježíše a báli se ho zeptat? Možná se styděli a říkali si, co by si o nich pomyslel…
Ježíš vzal dítě a dal ho všem za příklad. Zamyslete se nad tím, v čem děti mohou
být vzorem pro dospělé, ale i naopak – co dobrého se mohou děti naučit od
dospělých. Všichni mějme na paměti, že jsme Bohem milované děti, a snažme se
žít tak, abychom druhým i Pánu Bohu dělali radost.
Připravte si: kartičku a pero.
Dnešním úkolem pro děti je správně doplnit samohlásky do věty s mezerami. Celá
věta obsahuje celkem čtyři krátká slova. Písmena se mohou opakovat. Jakmile
dítko vyluští větu, může si pod ni nakreslit smajlíka nebo srdíčko.

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (30. 9. 2018)

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (7. 10. 2018)

Evangelium Mk 9,38–43.45.47–48

Evangelium Mk 10,2–16

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání
zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili
jsme mu, protože není tvým učedníkem.“
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve
jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit
špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá
číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám:
nepřijde o svou odměnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných,
kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk
mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka,
usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky,
než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje
noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl
s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys
vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
kde jejich červ nehyne a oheň nehasne.“

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou
rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých.
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš
dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal
tento příkaz. Na počátku při stvoření však (Bůh) ‚učinil (lidi)
jako muže a ženu. Proto opustí muž otce i matku, připojí
se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk‘. Už tedy nejsou
dva, ale jeden. Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl
jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou,
dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým
mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“
(Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to
zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet
ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám:
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí,
kladl na ně ruce a žehnal jim.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
zkuste s dětmi popřemýšlet nad dnešním úryvkem evangelia – společně si ho ještě
jednou přečtěte. Ježíš vysvětluje učedníkům, že nemají bránit těm, kdo se snaží
dělat dobro – říká: „Kdo není proti nám, je s námi.“ Zastal se toho, kdo vyháněl zlé
duchy, kdo pomáhal druhým. Ještě dodává, že každý, kdo koná dobro, bude
odměněn. Zamyslete se nad tím, komu jste pomohli, ale také nad tím, kdo pomohl
vám. Pokuste se v následujícím týdnu dělat dobro. Dokázaly se děti někoho zastat?

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v evangeliu dnes slyšíme, že matky přinášely své děti k Ježíšovi, aby jim žehnal.
Chtěly, aby byly co nejblíž Pánu Ježíši. Je u nás zvykem, že když se narodí dítě,
přinášíme jej do kostela, aby bylo pokřtěné. Kněz je zástupce Pána Ježíše na zemi.
Povídejte si s dětmi o jejich křtu, ukažte jim fotky a jejich křestní svíčku. Školáci si
mohou přečíst potvrzení, které dostali od kněze, a zjistit datum svého křtu.
Přivádějte děti často k Ježíšovi, aby se stávali Jeho přáteli.

Připravte si: kartičku, tužku a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Přečtěte si tučně vytištěný text na zadní straně kartičky. Dnešním úkolem pro děti
je spočítat v něm písmena „A“, „Á“. Menší děti mohou daná písmenka podtrhnout
nebo zakroužkovat a potom spočítat. Připomeňte jim, aby si zkontrolovaly,
že žádné „A“ nevynechaly. Správný počet mohou zapsat do připraveného bílého
rámečku.

Připravte si: kartičku a pastelky.
Na obrázku vidíte postavu Ježíše a vedle něj volné místo. Řekněte dětem, aby tam
nakreslily samy sebe – jak nejlépe dovedou. Být vedle Ježíše, to je něco úžasného.
Ať si také všimnou, kam se Ježíš dívá. I ony se mohou nakreslit tak, aby se dívaly
na Ježíše.
Pod obrázkem je rámeček, který vlastně popisuje dokreslený obrázek. Děti mohou
doplnit místo teček celou větu. Svými slovy též mohou vyjádřit, co chtějí Ježíšovi
říct. Řekněte jim, že si takto mohou s Ježíšem povídat vždycky, že jim bude
naslouchat.

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (14. 10. 2018)

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (21. 10. 2018)

Evangelium Mk 10,17–30

Evangelium Mk 10,35–45

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk,
poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat,
abych dostal věčný život?“
Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není
dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‚Nezabiješ,
nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš
podvádět, cti svého otce i matku!‘ “
On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od
svého mládí.“
Ježíš na něho pohleděl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází:
Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým a budeš mít
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo
zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti,
kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak
je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý
do Božího království.“
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně
pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl:
„Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo
otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto
čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím
věku život věčný.“

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli
mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil jednu
prosbu.“
Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli
mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici
a druhý po tvé levici.“
Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich,
který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu
ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“
Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest,
ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit
po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty,
kterým je to připraveno.“
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal
a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům
a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl
být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první,
ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš slibuje, že každý, kdo něco opustí pro něho, dostane stokrát víc v tomto čase,
a také život věčný. Stojí za to jít za Ježíšem, odříkat si věci, které nepotřebujeme či by
mohly pomoct druhým. Přemýšlejte s dětmi nad tím, co vlastně nepotřebují, bez čeho
by se obešly. Možná se vám už někdy podařilo přispět z ušetřených peněz na misie,
a ukládat si tak svůj poklad v nebi.
Připravte si: kartičku a pero.
Čtyři důležitá slovesa, která zazněla v evangeliu, jsou ukrytá i v naší osmisměrce
na zadní straně kartičky. Pokuste se je najít a zakroužkovat. Můžete si s dětmi
popovídat o tom, co by měly dělat, aby také získaly život věčný. Dnes se můžete
domluvit na něčem, co si samy odřeknou – třeba svoji sladkost darují někomu, koho
by to potěšilo, někomu, koho třeba zklamaly nebo mu ublížily.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dnešním úryvku evangelia apoštolové Jan a Jakub prosí Ježíše, aby v jeho
království směli zasednout po jeho pravici a levici. On jim vysvětluje, jak vládnou
králové světa a jaký je rozdíl mezi ním, který přišel sloužit a položit život za
všechny. Přemýšlejte nad tím, zda je opravdu dobré vždycky být první, nejsilnější,
nejrychlejší, nebo jestli jsou i jiné hodnoty, o které by bylo moudré v životě
usilovat.
Připravte si: kartičku a psací potřeby.
Na zadní straně kartičky jsou dnes vypsané vlastnosti. Děti mají za úkol
zakroužkovat ty, které jsou kladné – které by měl mít dobrý král. Můžete si s nimi
povídat o dalších vlastnostech a rozdělovat je na dobré a špatné. Starší děti mohou
na kartičku ještě nějaké další vlastnosti připsat.
Praktickým úkolem dnešní neděle je pomoci někomu, koho si děti vyberou.
V rodině se můžete domluvit, kdo bude komu pomáhat, a to třeba celý týden.

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (28. 10. 2018)

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (4. 11. 2018)

Evangelium Mk 10,46–52

Evangelium Mk 12,28b–34

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli
z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák - Timaiův syn
Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal
volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí
ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho.“ Zavolali tedy toho
slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“
On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho
zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“
Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal
vidět a šel tou cestou za ním.

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se
ho: „Které přikázání je první ze všech?“
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli! Hospodin,
náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí
a celou svou silou.‘ Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního
jako sám sebe.‘ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle
pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho
a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou
a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti
a dary.“
Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko
od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
povídejte si s dětmi o slepci – ten Ježíše nikdy neviděl, ale slyšel o Jeho zázracích,
uzdraveních nemocných, a jistě čekal na příležitost, kdy bude moct Ježíše poprosit,
aby uzdravil i jeho. My máme velikou milost, že žijeme v tomto čase a o Ježíšovi
víme všechno potřebné, víme jistě víc než muž z evangelia. Věříme Mu? Prosíme
Ho, aby nás uzdravoval – ne od slepoty očí, ale od špatného jednání!?

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Připravte si: kartičku a pero.

Připravte si: kartičku a třeba fixu.

Na kartičce je zašifrovaná zpráva. Symboly obrázků nahraďte písmeny, která jsou
v nápovědě ve spodní části obrázku. Děti si správná písmenka mohou nadepsat
nad obrázek a celou větu přečíst.
Zeptejte se dětí, co zachránilo slepého žebráka. Může víra pomoci i nám?
Zamyslete se nad tím, čemu nebo komu věříme, a povídejte si společně o důvěře
k Bohu. Možná si vzpomenete na situace, kdy vám víra hodně pomohla. Proste
Pána Ježíše, abyste Mu dokázali věřit.

Na kartičce je velký nápis z jednotlivých teček. Děti mají za úkol tečky spojit. Nad
větou se můžete zamyslet. Jak se projevuje naše láska k Pánu Bohu? Co pro Něj
můžeme udělat? Zamyslete se nad tím, jestli platí, že když budeme dělat radost
druhým, bude z toho mít radost i Pán Bůh… Řekněte si třeba, že se máte rádi.

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes nám Ježíš připomíná největší přikázání, přikázání lásky. Zkuste popřemýšlet
nad tím, jak můžeme Bohu a lidem kolem nás projevovat lásku. Když máme rádi
druhé, děláme zároveň radost Pánu Bohu. Jaký je rozdíl mezi „mám sám sebe rád“
oproti „myslím jen na sebe“?

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (11. 11. 2018)

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (18. 11. 2018)

Evangelium Mk 12,38–44

Evangelium Mk 13,24–32

Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí
rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první
sedadla v synagógách a čestná místa na hostinách; vyjídají
vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne
tím přísnější soud.“
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se,
jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo
mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné
mince, asi tolik jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám:
Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali
do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku,
ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Ježíš řekl svým učedníkům:
„V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce
a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe
a hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích
s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí
své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po
konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve
nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je
blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je
blízko, přede dveřmi.
Amen, pravím vám, toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
víme, že každý má jiný majetek, jiné bohatství. Ježíš učí učedníky nesrovnávat podle
množství, kdo kolik peněz věnuje, ale vyzdvihuje vdovu, která dává sice málo oproti
druhým, avšak dává Bohu všechno, co má. Tato výzva se nemusí hodnotit jen na
peníze... Co já mohu dávat rodině, sourozencům, Bohu i lidem? Dávejme a buďme
štědří…
Připravte si: kartičku a trochu pozornosti.
Na obrázku jsou vysypané mince. Úkolem nejmenších dětí je spočítat ty
jednokorunové. Kdo rád počítá, může spočítat, kolik je na obrázku mincí celkem,
a starší děti mohou spočítat, jakou hodnotu mají všechny mince dohromady. Chudá
vdova v evangeliu dala nejvíc. Děti většinou nemají peníze, ale mohou také něco
dát druhým i Bohu. Nemusí to být sladkosti ani věci, které stejně dostanou...
Zamyslete se nad tím, co by to mohlo být.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes nám evangelista Marek připomíná Ježíšova slova o konci časů. Mnozí lidé mají
obavy nejen z konce světa, ale i ze smrti. Pro nás věřící je smrt bránou k novému
životu. Zamyslete se dnes nad tím, jaké to bude, až budeme moci být v nebi, a nad
tím, jak se těšíme na věčný život s Bohem.
Připravte si: kartičku a psací potřeby.
Doplň do křížovky správně názvy obrázků, o kterých se dnes četlo v evangeliu. Jsou
to znamení, kdy se setkáme s Bohem – nikdo neví, kdy to nastane. Těšíš se na setkání
s Ním? Pokud žijete v přátelství a lásce s druhými i s Pánem Bohem, a v to pevně
doufáme, můžete se na tuto chvíli těšit. Zkuste se zamyslet nad tím, jaké to bude, až
se setkáte s Pánem života, králem nebe i země a Vaším nejlepším přítelem…

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (25. 11. 2018)

1. NEDĚLE ADVENTNÍ (2. 12. 2018)

Evangelium Jan 18,33b–37

Evangelium Lk 21,25–28.34–36

Pilát řekl Ježíšovi: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl:
„Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát
odpověděl: „Copak jsem já Žid? Tvůj národ, to je velekněží,
mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.
Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci
by přece bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ne, moje
království není odtud.“
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš
odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se pro to narodil
a pro to jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na
zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem
moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co
přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku
s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se
a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena
nestřídmosti, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás
den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na
všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte
a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout
a obstát před Synem člověka.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
minulý týden jsme se zamýšleli nad tím, jaké to bude, až budeme v nebi. Dnes jsme
slyšeli, že Ježíšovo království není z tohoto světa – on je přece král nebe. Z historie
i z pohádek známe různé krále: mocné, pyšné, bohaté, dobré i zlé. Ježíš je ten
nejlepší král... Zkuste se s dětmi zamyslet nad tím, čím je jiný než ostatní králové.
Připravte si: kartičku a tužku.
Na kartičce vidíte bludiště. Vstupte do něj na místě, kde vidíte šipku. Hledejte
správnou cestu bludištěm a zapisujte si (na linku pod bludištěm) písmenka, na
která budete postupně po cestě narážet. Zeptejte se dětí, kdo je myšlen tím
králem?
Děti si mají dnes něco společně vyrobit. Popřemýšlejte nad tím, co by mohli
sourozenci společnými silami vytvořit, co by zvládli sami, a doporučte jim, aby
starší pomohli mladším.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
snažíme-li se žít s Bohem, každý den od Něj přijímat jako dar a večer Mu ho
odevzdávat, nemusíme mít strach z příchodu Syna člověka – naopak: máme se
radovat, protože se blíží naše vykoupení. Těšíme se opravdu na setkání s Ježíšem,
toužíme po setkání s Ním? Povzbuďte děti ke každodenní modlitbě za život
v přátelství s Ježíšem. Učme se v Něm objevovat opravdového přítele.
Připravte si: pouze kartičku.
Celý vesmír kolem nás, to je nádherná podívaná, která při jasné obloze uchvátí
pohled malého dítěte i dospělého člověka. Nespočet hvězd, které Bůh stvořil ve
vesmíru… Na naší kartě jsou nakreslené různé hvězdy. Děti mají za úkol je spočítat.
Nekonečnost vesmíru nám připomíná věčnost. Mnozí lidé už přešli ze života do
věčnosti, někteří možná odešli nepřipravení a potřebují naše modlitby. Pomodlete se
s dětmi nejen dnes za zemřelé, kterým můžeme modlitbami pomoci.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (9. 12. 2018)

3. NEDĚLE ADVENTNÍ (16. 12. 2018)

Evangelium Lk 3,1–6

Evangelium Lk 3,10–18

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát
byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem
v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji
a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za
velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo
Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby
byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka
Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá
hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří
Boží spásu.“

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře,
co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než
je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“
Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho
nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“
Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan
není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím
vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden
ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem
Svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v Lukášově evangeliu dnes slyšíme, že Jan Křtitel uslyšel Boží slovo. Uslyšel a jednal
podle něho. Prožíváme čas přípravy na oslavu narození slíbeného zachránce. Jakým
způsobem se máme na Vánoce připravit, abychom také slyšeli Boží slovo,
a nepřeslechli ho přes všechen předvánoční shon? Najděte si společný čas
a povídejte si o tom, co jste během dne prožili s Bohem, hledejte a objevujte Ho
v každodenních radostech i starostech.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
už několikátý týden nás v evangeliích provází Jan Křtitel, o kterém Písmo Svaté říká,
že není většího člověka, který by se narodil z ženy. Nestojí za to zamyslet se víc nad
jeho slovy? Popřemýšlejte, co jeho výzvy znamenají pro dnešek. Mějme odvahu
ptát se jako vojáci: „A co máme dělat my?“

Připravte si: kartičku, psací potřeby a Bibli nebo daný úryvek evangelia.

Připravte si: kartičku, tužku a pastelky nebo fixy.

Na zadní straně kartičky najdete osmisměrku. V rámečku jsou vypsaná čtyři slova
z evangelia, která mají děti najít v osmisměrce. Starší luštitelé mohou také tato
slova najít v textu evangelia a podtrhnout je. Menším dětem můžete evangelium
znovu přečíst a ony mohou na tato slova dávat pozor, až zazní.
Jan Křtitel povzbuzoval lidi, jak mají žít. I nás dnešní evangelium povzbuzuje ke
správnému životu. Přemýšlejte společně nad tím, jak se připravujete na Vánoce.
Jsou to narozeniny Pána Ježíše – dostane i On něco od nás?

Na levé polovině kartičky je nakreslená křtitelnice s vodou. Děti mají za úkol
dokreslit její druhou polovinu. Celou křtitelnici pak mohou vymalovat. Povídejte
dětem o jejich křtu. Zajděte v kostele ke křtitelnici a prohlédněte si ji. Najděte
fotografie ze křtu Vašich dětí, ukažte jim křestní svíci a křestní roušku nebo
jakoukoli jinou památku na křest. Větší děti mohou dohledat datum svého křtu.
Kdo to zvládne, může si ho zapamatovat. Někdo má i druhé křestní jméno –
seznamte je s životem jejich patrona.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (23. 12. 2018)

SVÁTEK SVATÉ RODINY (30. 12. 2018)

Evangelium Lk 1,39–45

Evangelium Lk 2,41–52

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do
jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova
domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se
radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna
Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na
velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam
na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny
a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho
rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině
poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do
Jeruzaléma a hledali ho.
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed
učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho
slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.
Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu
řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je
mého Otce?“
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho
matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem
a oblibou u Boha i u lidí.

Tipy pro aktivitu doma
Milý tatínku, milá maminko, milé děti,
o obou ženách z dnešního evangelia víme, že byly v požehnaném stavu, to
znamená, že očekávaly narození dítěte. Zavzpomínejte na chvíle, kdy jste Vy
očekávali narození Vašich dětí. Jistě se z nového života radovalo i Vaše okolí. Při
modlitbě Zdrávas Maria si vzpomeňte na ten Váš požehnaný čas a proste Marii
o přímluvu za Vaše děti. Provázejte je častou modlitbou a děti poproste o modlitbu
za Vás.
Připravte si: kartičku a pero nebo propisku.
Zadní strana kartičky obsahuje část jedné známé modlitby. Když děti ve správném
pořadí doplní slova z rámečku místo teček, určitě přijdou na to, která modlitba to
je. Zkuste se zamyslet nad tím, o jakém plodu se v modlitbě mluví...
Teď nastává velká chvíle pro tatínky, protože úkol pro děti je směřován na pomoc
maminkám. Tátové, zkuste dětem poradit, čím a jak by mohly mamince pomoct,
aby si toho nevšimla. Možná by tu pomoc mohly dělat častěji a považovat ji jako
svůj velký úkol na každý den…

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes jsme slyšeli úryvek o Ježíšovi, který se ztratil rodičům. Maria a Josef Ježíše
našli v chrámě, jak s Ním rozmlouvali učitelé a žasli nad Jeho moudrostí
a chápavostí. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Možná i někteří z Vás
jste podobnou situaci zažili. Jistě to není příjemné. Domluvte si pravidla co dělat,
když se někdo ztratí v přírodě, ve městě, ale popřemýšlejte také o tom, co si počít
v případě, když se někdo vzdálí od Boha. Domluvte se na tom, jak Ho nenechat
ztraceného.
Připravte si: kartičku a pastelku nebo tužku.
Na obrázku je oblíbené bludiště. Dole vidíme smutné rodiče, kteří nevědí, kam se
poděl jejich dvanáctiletý syn. K bludišti přichází Josef a Marie, kteří hledají Ježíše.
Úkolem dětí je najít správnou cestu bludištěm, která vede od rodičů k Ježíšovi. Určitě
budou mít děti radost, když se jim to povede. Povídejte si s dětmi o tom, čím by Vám
udělaly radost, a nechejte se potěšit z něčeho, co pro Vás děti připraví, čím Vás
potěší…

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (6. 1. 2019)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (13. 1. 2019)

Evangelium Mt 2,1–12

Evangelium Lk 3,15–16.21–22

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále
Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se:
„Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu
na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se
jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě
v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními
městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat
mému izraelskému lidu.‘ “
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich
vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně
se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“
Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do
domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své
pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do
své země.

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan
není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím
vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden
ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem
Svatým a ohněm.“
Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn
i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil
na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
není to tak dávno, co jsme byli obdarováni. Určitě dětem velikou radost udělaly dárky
pod stromečkem, nás dospělé jistě potěšila radost z rozzářených očí dětí, setkání s širší
rodinou, a možná někdo cítil dotek Boží lásky při mši svaté, při vánočním koncertě nebo
při pohledu na betlém. Když se narodil malý Ježíšek, dary přinesli Jemu. V těchto dnech
máme možnost potěšit ty, kteří jsou na tom velmi špatně. Zamyslete se nad smyslem
tříkrálové sbírky. Čím můžeme přispět my? Uvědomme si, že se můžeme stát světlem
pro ty, kdo naši pomoc potřebují.
Připravte si: kartičku a žlutou pastelku či fixu.
Nedávno děti počítaly hvězdy. Nyní je na obrázku jediná, jasná hvězda, která se ukázala
na východě a ukazovala cestu mudrcům. Malíři ji nad betlémy často znázorňují jako
kometu. Dokreslete ke hvězdě ohon a vytvořte z ní kometu i Vy.
Tato zářivá hvězda určovala třem králům směr jejich cesty a dovedla je až za Ježíšem.
Povídejte si s dětmi o tom, kdo může být jejich „světlem“. Řekněte jim, kdo Vám
samotným vyprávěl o Ježíši a kdo Vás učil o Bohu...

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes se znovu setkáváme s Janem Křtitelem a připomínáme si Ježíšův křest.
Připomeňte dětem znovu i jejich křest a každý poděkujte za den, kdy jste se stali
Božími dětmi. Uvažujte o tom, co vlastně znamená být Božím dítětem, být šťastným
a milovaným synem či dcerou. Jak můžeme udržovat světlo víry a čistotu srdce?
Připravte si: kartičku a psací potřeby.
Na obrázku jsou červené tečky. Červená je barva lásky. Děti si mohou také vzít
červenou pastelku nebo fixu a spojit tečky. Menším dětem přečtěte celý nápis –
mohou si ho zapamatovat. Kdo jim říká o lásce k nim? Říká to také Vám, rodičům?
Děti jsou nejen Vašimi potomky, ale i milovanými Božími dětmi. Povídejte si o tom,
co to znamená pro Vás.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (20. 1. 2019)

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (27. 1. 2019)

Evangelium Jan 2,1–12

Evangelium Lk 1,1–4;4,14–21

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka.
Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají
víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla
má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte
všechno, co vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených
k očišťování předepsanému u Židů, a každý džbán byl na
dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány
vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte
a doneste správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu
proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to
věděli –, zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno,
a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této
chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu
a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými
a učedníky do Kafarnaa, a zdrželi se tam jen několik dní.

Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování
o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je
odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky
a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku
důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe,
vážený Teofile, uspořádaně vypíšu; aby ses tak mohl
přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.
Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm
se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagógách
a všichni ho velmi chválili.
Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve
zvyku, šel v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal
(z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:
„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš s učedníky byl pozván na svatbu – měl rád rodinu a rodinný život. Dokonce
novomanželům velmi pomohl, když jim došlo víno. Ukažte dětem fotografie ze
svatby a povídejte si spolu o začátku Vaší rodiny.

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš se vrátil do Nazareta a v sobotu šel do synagogy, kde předčítal z Písma
Izaiášovo proroctví, které se týkalo přímo Jeho. Byl poslán na zem, aby přinesl
radostnou zvěst. Co nám tím Bible chce říct? (Přečtěte si ještě jednou pozorně
dnešní úryvek.) Přišel, aby vyhlásil, zachránil, navrátil... Bereme to tak, že se zpráva
týkala jen tehdejších lidí? Jak necháváme Ježíše ve svém životě působit – vnímáme,
že se Jeho slova týkají i nás? Povídejte si o konkrétních zkušenostech, kdy jste
pocítili, že se Vás dotklo Boží působení.

Připravte si: kartičku, Bibli nebo daný úryvek evangelia a pero.
Znovu si pozorně přečtěte evangelium. Děti se mohou v předčítání střídat. Menší
děti mohou jednotlivé věty nebo jejich části po Vás zopakovat, aby si dobře
zapamatovaly příběh. Na kartičce jsou připravená tvrzení – některá jsou správná,
jiná ne. Děti mají za úkol označit správné věty písmenkem „A“ (ano) a špatná
tvrzení písmenkem „N“ (ne).
Možná jste s dětmi ještě na svatbě nebyli, ale jistě pořádáte rodinné oslavy.
Povídejte si společně o tom, co je pěkného na těchto setkáních, na co se těšíváte...
Na čí oslavě se v nejbližší době setkáte se širší rodinou? Nezapomínáte na něčí
narozeniny?

Připravte si: kartičku a Bibli nebo daný úryvek evangelia, popř. i psací potřeby.
Na zelené ploše jsou ukrytá tři slovesa z dnešního evangelia, zkuste je objevit
a přečíst. Kdo chce, může si je zakroužkovat nebo přebytečná písmena
přeškrtnout. Ježíš je tím hrdinou, o kterém je v Písmu Svatém předpovězeno.
Zamyslete se nad tím, jací jsou hrdinové dnešní doby. Chceme je mít za vzory?
Nebo je i pro nás vzorem Pán Ježíš a ti, kteří ho následovali tak, že došli ke svatosti?

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (3. 2. 2019)

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (10. 2. 2019)

Evangelium Lk 4,21–30

Evangelium Lk 5,1–11

Ježíš promluvil v synagóze: „Dnes se naplnilo toto Písmo,
které jste právě slyšeli.“ Všichni mu přisvědčovali, divili se
milým slovům z jeho úst a říkali: „Není to syn Josefův?“
Řekl jim: „Jistě mi připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav
sám sebe! Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“
Dále řekl: „Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný
ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: Mnoho vdov
bylo v izraelském národě za dnů Eliášových, kdy se nebe
zavřelo na tři léta a šest měsíců a nastal velký hlad po celé
zemi; ale k žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných bylo
v izraelském národě za proroka Elizea, ale nikdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman
ze Sýrie.“
Když to slyšeli, všichni v synagóze vzplanuli hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven
z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich město, aby ho srazili
dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál.

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho
tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě
lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu
z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu
odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu
a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře,
celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé
slovo spustím sítě.“ Když to udělali, zahrnuli veliké
množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení
společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti
přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem
člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho společníků – nad tím
lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli
Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: „Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
zamyslete se s dětmi nad tím, komu ve svém životě Vaše děti věří. Určitě jste to Vy,
rodiče, sourozenci, kamarádi, paní učitelky, a pro nás věřící jsou to také kněží, kteří
nás učí o Bohu. Znáte dobře kněze ve Vaší farnosti? Povídali jste si s ním o jeho
cestě ke kněžství, o jeho radostech či starostech? Přijali jste jeho výzvu k pomoci,
jeho pozvání na různé pobožnosti během roku nebo na faru na nějaké setkání?

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
svatý Lukáš dnes v evangeliu popisuje zázračný rybolov u Genezaretského jezera.
Rybáři dobře věděli, kdy a kde je nejlépe lovit. Poslechli Ježíšovu výzvu, lovili podle
Jeho rady a zmocnil se jich úžas. Nechali všeho a šli za Ním. Pak viděli spoustu
zázraků, které dělal. Už jste i Vy zažili nějaký zázrak? Možná jste slyšeli o nějakém
zázraku ve svém okolí. Povídejte si o tom... Byla to náhoda nebo Boží zásah?

Připravte si: kartičku a pero nebo propisku.

Připravte si: kartičku a velkou dávku pozornosti, popř. i tužku.

Na zadní straně kartičky mají děti připravené dvě linky na jméno a příjmení kněze
ve Vaší farnosti. Pokud neví, jak se jmenuje, poraďte jim, aby si celé jeho jméno
mohli zapsat a zapamatovat. V některých farnostech působí více kněží, můžete si
linky ještě přikreslit. Je-li to možné, pozvěte někdy pana faráře na návštěvu, na
kávu nebo na oběd. Děti mu mohou ukázat pokojíček, popovídat o svých zájmech,
kroužcích, a můžete se též zeptat, co ho baví, proč se stal knězem a co vlastně
znamená věřit v Boha.

Na kartičce je nakreslená spousta ryb – některé jsou schované za jinými a nejsou
vidět celé. Pokuste se spočítat, kolik ryb autorka na kartičku nakreslila. Možná to
tentokrát bude vyžadovat, abyste rybky několikrát přepočítali. Pro pořádek si
započítané ryby můžete přeškrtávat.

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (17. 2. 2019)

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (24. 2. 2019)

Evangelium Lk 6,17.20–26

Evangelium Lk 6,27–38

Když si Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestoupil (s hory)
a zastavil se na rovině. A s ním velký zástup jeho učedníků
a velké množství lidu z celého Judska, z Jeruzaléma
i z tyrského a sidónského pobřeží.
Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy
chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní
hladovíte, neboť budete nasyceni.
Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.
Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když
vás vyloučí ze svého středu, potupí a vaše jméno vyškrtnou
jako proklaté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den
a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se
chovali jejich předkové k prorokům!
Ale běda vám, boháči, neboť už máte své potěšení.
Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět.
Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat.
Běda, když vás budou všichni lidé chválit, vždyť stejně se chovali jejich předkové
k falešným prorokům!“

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele,
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo
vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu,
kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť,
tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej,
a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak
chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.
Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od
Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují.
Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za
to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci.
Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha
čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.
Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte, a nic nečekejte zpět.
Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý
k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte,
a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlačenou,
natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se
naměří zase vám.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
o blahoslavenstvích píše nejen Lukáš, ale i evangelista Matouš, a to mnohem
podrobněji. Asi se nám zdá paradoxní (tzn. zdánlivě si odporuje), abychom se
radovali v situaci, kdy nám něco chybí nebo nám někdo ubližuje. Snad to lze
přijmout skrze víru – v naději na spravedlnost – a vede nás to k pokoře. Z pohledu
věčnosti je tento postoj logický. Být blahoslavený znamená být šťastný, a to
navždy. Přemýšlejte s dětmi nad tím, kdy jsme šťastní a je-li to opravdové štěstí.
Připravte si: kartičku a pero.
Na zelené kartě je velký nápis, který je třeba rozluštit. Pokud správně poskládáte
písmenka, zjistíte, co znamená slovo „blahoslavení“. Existuje jistá velice pěkná
píseň, která se jmenuje Blahoslavení – pusťte si ji a popřemýšlejte nad jejími slovy.
Písničku najdeš podle návodu na kartičce. Komu se zalíbí, může si ji stáhnout (třeba
do mobilu) a naučit se ji zpívat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš nás dnes vyzývá, abychom milovali své nepřátele. Myslíme – a doufáme –, že
děti moc nepřátel nemají. Možná však mezi svými vrstevníky najdou někoho, koho
zrovna nevyhledávají, s kým se třeba pohádali nebo poprali. Bylo by těžké udělat
jim radost, podělit se s nimi o bonbony nebo si s nimi hezky popovídat? Zkuste je
povzbudit, aby přinesli kousek lásky a dobra do světa kolem nich…
Připravte si: kartičku, pero, pastelky a hezký papír.
Dnešní úkol se může zdát velmi těžký, ale my věříme, že ho zvládnete. Poraďte
dětem, komu by mohly udělat radost dopisem, který by potěšil adresáta. Menší
děti, které neumí ještě psát, mohou nakreslit obrázek – a ať si od někoho staršího
nechají dopsat, komu je obrázek určen. Určitě potěší toho, komu ho dáte či
pošlete.

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (3. 3. 2019)

1. NEDĚLE POSTNÍ (10. 3. 2019)

Evangelium Lk 6,39–45

Evangelium Lk 4,1–13

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést
slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele;
když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel.
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve
vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru:
‚Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku‘, a sám nevidíš ve
svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka
trám a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat
třísku z oka svého bratra.
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase
špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se
pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí
nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale
zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého. Duch ho
vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic
nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li
Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: Nejen z chleba žije
člověk.“ Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku
mu ukázal všechna království světa a řekl mu: „Všechnu
tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je
odevzdána a dávám ji, komu chci. Jestliže se přede mnou
skloníš, všechno to bude tvoje.“
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: Pánu, svému Bohu, se
budeš klanět a jen jemu sloužit!“
Potom ho (ďábel) zavedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu:
„Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: Svým andělům dá o tobě příkaz,
aby tě ochránili, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!“ Když
ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
jak těžko se nám přiznávají naše chyby, neúspěchy, prohry… Je důležité se už od
dětství učit přijímat své slabosti. Pomáhejte dětem s láskou pojmenovávat to, co
se jim nedaří, a trpělivě je učte se svými slabostmi bojovat. Snad pak bude pro ně
jednou lehčí přijímat druhé s jejich nedokonalostmi, když si samy uvědomí, kolik
práce a námahy je samotné stálo bojovat s vlastními chybami.
Připravte si: kartičku a pero.
Na obrázku je oko, tříska a světlo. Děti mají za úkol napsat si na svoji kartičku, co
je pro ně třískou, přes niž nevidí a která zavazí, a co je naopak jejich světlem, které
jim pomáhá. Povídejte si o vlastnostech a o tom, co se dětem daří, co umí,
a nezapomeňte za to všechno poděkovat.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnešní nedělí vstupujeme do postní doby. V evangeliu jsme slyšeli, jak se Ježíš, Boží
Syn, po čtyřicet dní na poušti postil a ty dny nic nejedl. Když vyhladověl, přišel
k Němu ďábel, aby Ho pokoušel. Pán Ježíš jeho pokušením odolal a odmítl je. I nám
se nabízí tato vzácná svatopostní doba, abychom se učili vítězit nad svými slabostmi
a ovládat své tělo, myšlenky, touhy, …
Připravte si: kartičku a pero.
Postní doba se stává výzvou k pokroku, k duchovnímu růstu, k trénování dobrých
vlastností. Hned na začátku je dobré dát si předsevzetí, které je konkrétní
a splnitelné. Promyslete, jaká předsevzetí by děti mohly zvládnout, povyprávějte si
o tom, na čem byste ve svém duchovním životě chtěli v rodině zapracovat, a buďte
si vzájemně oporou. Děti si postní předsevzetí mohou napsat na kartičku, aby
nezapomněly, o co se chtějí snažit. Přejeme požehnaný svatopostní čas a hodně síly
a vytrvalosti v plnění Vašich předsevzetí.

2. NEDĚLE POSTNÍ (17. 3. 2019)

3. NEDĚLE POSTNÍ (24. 3. 2019)

Evangelium Lk 9,28b–36

Evangelium Lk 13,1–9

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi
na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu
změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním
dva muži - byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili
o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Petra
a jeho druhy však přemohl spánek. Když se probrali,
spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi:
„Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme tři stany: jeden
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví.
Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli
v oblaku, padla na ně bázeň.
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten
hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech
nepověděli nic o tom, co viděli.

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž
krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to:
„Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší
hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se však
neobrátíte, všichni podobně zahynete.
Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe
a usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní
obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se však
neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“
Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk měl na
své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce,
ale nic nenašel. Proto řekl vinaři:
‚Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku, a nic nenacházím.
Poraz ho! Proč má zabírat půdu?‘ On mu však odpověděl: ‚Pane, nech ho tu ještě
tento rok.
Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, dáš ho pak
porazit.‘ “

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
úryvek o Ježíšově proměnění na hoře je velmi poutavý. Můžete se nad ním
zamyslet a třeba si dnes všimnout toho, že Ježíš odchází na horu – do ticha, do
klidu, do samoty –, aby měl čas a prostor na modlitbu. Jeho modlitba byla dnes
velmi zvláštní, když se zjevili Mojžíš a Eliáš, velcí mužové Starého zákona. Když je
zahalil oblak, zazněl hlas Boha Otce. Svědky této události byli „jen“ tři apoštolové.
Nedělo se to vždy při každé modlitbě, byla to výjimečná chvíle. Zkusme si dnes při
modlitbě víc uvědomit, jak vzácná chvíle to je.
Připravte si: kartičku, pero či pastelku a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Na zadní straně kartičky najdete paletu barev. Děti mají za úkol zakroužkovat
barvu, kterou mělo Ježíšovo oblečení v dnešním evangeliu. Pokud to
nezaregistrovaly, přečtěte jim úryvek znovu. Menším dětem můžete přečíst jen
danou větu, starší si zase mohou úryvek přečíst samy.
Na hoře Proměnění se Ježíš s apoštoly modlil. V modlitbě promlouváme k Bohu, je
to rozhovor s Ním, a učíme se naslouchat Jeho hlasu. Kromě naučených modliteb
můžeme Bohu říct to, co nám dělá radost, i to, co se nám nepodařilo. Vyzkoušejte
v rodině Pánu Bohu poděkovat za to, co pěkného se dneska stalo, a vyzvěte děti,
aby si ještě před usnutím zkusily vybavit krásné události každého dne a děkovat za
ně.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
u nás fíkovníky nerostou, ale možná znáte sušené fíky nebo jste měli možnost
ochutnat čerstvé plody někde na prázdninových cestách do jižnějších zemí. Člověk
z dnešního podobenství na stromě nenachází plody už po tři roky a chce po vinaři,
aby ho porazil. Vinař však prosí majitele: chce o strom ještě více pečovat a dát mu
šanci. Jak je to s námi – neseme plody? Může naše okolí na našich skutcích vidět
úrodu? Snažíme se dělat dobro? Využíváme šance, abychom byli prospěšní?
Připravte si: kartičku a pero.
Na příkladu fíkovníku, který nenese ovoce, si můžeme uvědomit, jaké ovoce máme
přinášet my, lidé. Určitě to nebudou fíky. Zamyslete se s dětmi, co je ovocem
člověka, který chce konat dobro. Na obrázku jsou kolem postavy čtyři bubliny. Děti
mají za úkol doplnit do nich skutky či vlastnosti, které by chtěly ony přinášet jako
dobré ovoce. Buďte nároční a pomozte jim vybrat to, co se jim ještě úplně nedaří,
na čem potřebují zapracovat, a nezapomeňte je čas od času povzbudit a vrátit se
ke zhodnocení, zda toto ovoce již přinášejí. Proste o jejich růst i ve společné
modlitbě – je dobré, když uvidí, že i Vám záleží na tom, aby se zdokonalovaly.
podle sebe na nějakou životní cestu, uděláme rozhodnutí bez Pána Boha, a až po čase
zjistíme, že to nebylo správné. Kéž je nám příklad marnotratného syna povzbuzením

4. NEDĚLE POSTNÍ (31. 3. 2019)
Evangelium Lk 15,1–3.11–32
Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho
slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: „Přijímá
hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství:
„Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‚Otče,
dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.‘ On tedy rozdělil
majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral
všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek
rozmařilým životem promarnil.
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal
mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten
ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které
žrali vepři, ale nikdo mu je nedal.
Tu šel do sebe a řekl: ‚Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu
hladem! Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: »Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti
tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých
nádeníků!« ‘ Vstal a šel k svému otci.“
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil.
Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se
nazýval tvým synem.‘ Ale otec nařídil služebníkům: ‚Honem přineste nejlepší šaty
a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte
ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen,
a je zas nalezen!‘ A začali se veselit.
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu
a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu
odpověděl: ‚Tvůj bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil
zdravý.‘ Tu se (starší syn) rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval
mu. Ale on otci odpověděl: ‚Hle, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz
nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když
ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít
vykrmené tele!‘
Otec mu odpověděl: ‚Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale
máme proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl
ztracen, a je zase nalezen.‘ “
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnešní příběh z evangelia nese název „Marnotratný syn“, ale někdy je také nazýván
„Milosrdný otec“. Ten otec představuje Boha Otce a synové jsme my. Často se vydáme

vždy vstát, vrátit se k milujícímu Otci, který na nás vždy čeká s otevřenou náručí,
a poprosit o odpuštění.
Připravte si: kartičku, psací potřeby a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Doporučujeme přečíst si znovu pozorně dnešní úryvek. Na zadní straně kartičky jsou
nakreslené obrázky a děti mají za úkol zakroužkovat všechny předměty, kterými
obdaroval otec svého ztraceného syna. Pokud máte v rodině více dětí, mohou si
nejprve každý sám zakroužkovat věci, které si zapamatovaly, a potom si vzájemně
porovnat své kartičky.
Milosrdný otec přijal syna velkoryse do svého domu a odpustil mu, že všechen majetek,
který od něj dostal, promarnil. Někdy je pro nás těžké odpustit i malé zlo,
nedorozumění. Povykládejte si o tom, jak je důležité si v rodině mezi sebou vzájemně
odpouštět a mít se rádi.

5. NEDĚLE POSTNÍ (7. 4. 2019)

6. NEDĚLE POSTNÍ – KVĚTNÁ NEDĚLE (14. 4. 2019)

Evangelium Jan 8,1–11

Evangelium Lk 22,14–23,56

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase
objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se
posadil a učil je.
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu
přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli
mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu.
Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co
říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho
měli z čeho obžalovat.
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když
nepřestávali otázkami na něj dotírat, vzpřímil se a řekl jim:
„Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí o ní kamenem.“
A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší
napřed, až zůstal on sám a žena před ním.
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Lukáše.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš nám opět ukazuje dobrotu svou i Boží. Po každém hříchu, po každém
přestupku, za každou chybu má podle spravedlnosti následovat potrestání.
V Ježíšově době byly tresty drsné – žena přistižená při cizoložství měla být
ukamenována. A často se to tak dělo. Ježíš však žalobce vyzval, aby první po ní hodil
kamenem ten, který je bez viny. Všichni se postupně vytratili, až tam zůstal jen On
a ta žena. On jediný, který byl bez hříchu, po ní kamenem hodit mohl, avšak ani On
ji neodsoudil.
Připravte si: kartičku a pero.
Na zadní straně kartičky je zašifrována Ježíšova odpověď ženě, kterou farizeové
chtěli ukamenovat. Pod velkými symboly najdete legendu. Přiřaďte správně
písmena k symbolům a odpověď Pána Ježíše napište na připravenou linku.
Ježíš ženu viděl jiným pohledem než muži, kteří ji přivedli. Zachránil jí život, odpustil
jí a vyzval, aby už nehřešila. Učme se na druhé, kteří chybují, dívat Ježíšovýma
očima a odpouštět jim.

Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu
a apoštolové s ním. Řekl jim: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi
tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť
vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím
království.“
A vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte ho a rozdělte mezi
sebe; neboť vám říkám: Od této chvíle už nikdy nebudu pít
z plodu révy, dokud nepřijde Boží království.“
Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy:
„To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou
památku!“ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl:
„Tento kalich je nová smlouva, (zpečetěná) mou krví, která se za vás prolévá.
Hle, u mě na stole je však ruka mého zrádce. Syn člověka sice jde svou cestou, jak je
určeno, ale běda tomu člověku, který ho zradí.“ Oni se začali ptát jeden druhého, který
z nich to asi je, kdo to hodlá udělat.
Vznikl také mezi nimi spor, kdo z nich je asi největší. Řekl jim: „Králové vládnou svým
národům, a kdo mají nad nimi moc, dávají si říkat ‚dobrodinci‘. U vás však ať to tak není!
Ale kdo je mezi vámi největší, ať je jako nejmenší, a kdo je představený, ať je jako ten,
kdo druhým slouží. Vždyť kdo je větší: ten, kdo sedí u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Přece
ten, kdo sedí u stolu! Já však jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží.
Vy jste se mnou až do nynějška vytrvali v mých zkouškách. A já vám odkazuji
i královskou vládu, jako mně ji odkázal můj Otec, takže budete jíst a pít u mého stolu
v mém království, sedět na trůně a soudit dvanáct izraelských kmenů.
Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za
tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“
Petr mu řekl: „Pane, s tebou jsem ochoten jít do vězení i na smrt!“
On mu odpověděl: „Říkám ti, Petře: Ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát
zapřeš, že mě znáš.“
Dále jim řekl: „Když jsem vás poslal bez měšce, bez mošny, bez opánků, měli jste
v něčem nedostatek?“
Odpověděli mu: „Ne, v ničem.“
Řekl jim: „Nyní však, kdo má měšec, ať si ho vezme, a stejně tak mošnu; a kdo nemá,
ať prodá svůj plášť a koupí si meč. Říkám vám totiž, že se na mně musí splnit, co je
psáno: ‚A byl počítán mezi zločince‘. Neboť co je o mně řečeno, už se naplňuje.“
Řekli: „Pane, tady jsou dva meče.“ On jim odpověděl: „To stačí.“
Potom se podle svého zvyku odtamtud odebral na Olivovou horu a učedníci ho
následovali. Když byl na místě, řekl jim: „Modlete se, abyste nepřišli do pokušení.“

Sám pak se od nich vzdálil, asi co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče,
chceš-li, odejmi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle ať se stane, ale tvá.“ Tu se mu
zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš upadl do smrtelné úzkosti a modlil se ještě
usilovněji; jeho pot stékal na zem jako krůpěje krve.
Potom vstal od modlitby, šel ke svým učedníkům a nalezl je, jak zármutkem usnuli.
Řekl jim: „Proč spíte? Vstaňte a modlete se, abyste nepřišli do pokušení!“
Když ještě mluvil, objevil se houf lidí; jeden ze Dvanácti, jménem Jidáš, šel před nimi.
Přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. Ježíš mu řekl: „Jidáši, políbením zrazuješ Syna
člověka?“
Když ti, kdo byli s Ježíšem, viděli, co se chystá, zeptali se: „Pane, máme zasáhnout
mečem?“ A jeden z nich udeřil veleknězova služebníka a uťal mu pravé ucho.
Ježíš však na to řekl: „Přestaňte! Dost!“ A dotkl se jeho ucha a uzdravil ho.
Potom řekl Ježíš těm, kteří se na něho vypravili, velekněžím, chrámovým velitelům
a starším: „Jako na zločince jste vytáhli s meči a kyji. Býval jsem den co den mezi vámi
v chrámě, a ruce jste na mě nevztáhli. Tohle však je vaše hodina a vláda temnoty.“
Pak se ho zmocnili a odvedli. Přivedli ho do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za
nimi. Když rozdělali uprostřed dvora oheň a sesedli se kolem, sedl si Petr mezi ně. Jak
seděl ve světle, uviděla ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla: „Také ten
byl s ním!“
On však to zapřel: „Neznám ho, ženo.“
Za chvíli ho uviděl jiný a řekl: „Ty jsi také jeden z nich!“ Petr odpověděl: „Člověče,
nejsem!“ Uplynula asi hodina a někdo jiný zase tvrdil: „Doopravdy, i tento člověk byl
s ním, vždyť je to Galilejec!“
Petr však řekl: „Člověče, nevím, o čem mluvíš.“ V tom okamžiku, když ještě mluvil,
zakokrhal kohout.
Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra. A Petr si vzpomněl na to, co mu Pán řekl: „Dříve
než kohout dnes zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A vyšel ven a hořce se rozplakal.
Muži, kteří Ježíše hlídali, posmívali se mu a bili ho, zavázali mu oči a ptali se: „Když jsi
prorok, pověz nám, kdo tě to udeřil.“ A rouhali se mu, jak mohli.
Jakmile se rozednilo, sešel se sbor starších z lidu, velekněží a učitelé Zákona, a dali ho
předvést před svůj soud.
Řekli: „Jsi-li Mesiáš, pověz nám to!“
Odpověděl jim: „I kdybych vám to řekl, neuvěříte, a kdybych se vás zeptal, nedáte mi
odpověď. Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha.“
Všichni mu do toho vpadli: „Ty jsi tedy Boží Syn?“ Odpověděl jim: „Ano, já jsem!“
Oni řekli: „Nač ještě potřebujeme svědectví? Vždyť jsme to sami slyšeli z jeho úst!“
Celé jejich shromáždění povstalo a vedli ho k Pilátovi.
Tam na něj začali žalovat: „Zjistili jsme, že tento člověk rozvrací náš národ, brání
odvádět císaři daně a vydává se za krále Mesiáše.“
Pilát se ho zeptal: „Ty jsi židovský král?“ Odpověděl mu: „Ano, já jsem!“
Pilát pak prohlásil velekněžím a lidu: „Neshledávám na tomto člověku žádné
provinění.“

Ale oni naléhali a říkali: „Pobuřuje lid svým učením po celém Judsku, počínajíc
Galileou až sem!“
Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se, zdali ten člověk je Galilejec; a když se dověděl, že
je z Herodova území, poslal ho k Herodovi, který se také právě v těch dnech zdržoval
v Jeruzalémě.
Jakmile Herodes spatřil Ježíše, velmi se zaradoval. Už dávno si ho totiž přál uvidět,
protože o něm slýchal, a doufal, že uvidí, jak udělá nějaký zázrak. Kladl mu tedy mnoho
otázek, ale on mu vůbec neodpovídal. Velekněží a učitelé Zákona stáli při tom a urputně
na něho žalovali. Tu Herodes i se svými vojáky mu dal najevo, že jím pohrdá, a ztropil si
z něho posměch: dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. V ten den se
Herodes a Pilát spřátelili; předtím totiž spolu žili v nepřátelství.
Pilát svolal velekněze, členy velerady i lid a řekl jim: „Přivedli jste mi tohoto člověka,
že prý pobuřuje lid. Já sám jsem ho vyslechl ve vaší přítomnosti, ale neshledal jsem, že
by se tento člověk provinil něčím z toho, co na něj žalujete. Ale ani Herodes ne, vždyť
ho poslal nazpět k nám. Prostě nespáchal nic, co by zasluhovalo smrt. Dám ho tedy
potrestat a pak ho propustím.“
Ale oni se všichni dali do křiku: „Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!“ Ten byl uvržen
do žaláře pro nějakou vzpouru vzniklou v městě a pro vraždu.
Pilát začal znovu na ně naléhat, protože chtěl Ježíše propustit. Ale oni odpověděli
křikem: „Ať je ukřižován, ať je ukřižován!“
Potřetí jim řekl: „Ale co špatného udělal? Neshledal jsem na něm nic, co by
zasluhovalo smrt. Dám ho tedy potrestat a pak ho propustím.“ Oni však doráželi
s velkým křikem a žádali, aby byl ukřižován, a jejich křik se stále stupňoval.
Pilát se proto rozhodl povolit jejich žádosti: propustil toho, který byl uvržen do žaláře
pro vzpouru a vraždu a kterého si vyžádali, a Ježíše vydal, aby se jim stalo po vůli.
Když ho odváděli, zadrželi jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole,
a vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem.
Za ním šel velký zástup lidu a ženy, které nad ním naříkaly a plakaly. Ježíš se k nim
obrátil a řekl: „Jeruzalémské dcery, neplačte nade mnou! Spíše nad sebou plačte a nad
svými dětmi; přijdou totiž dny, kdy se bude říkat: ‚Blahoslavené neplodné, životy, které
nerodily, a prsy, které nekojily!‘ Tehdy lidé začnou říkat horám: ‚Padněte na nás!‘
a kopcům: ‚Přikryjte nás!‘ Neboť když se toto děje se zeleným stromem, co se teprve
stane se suchým!“
Spolu s ním byli vedeni na popravu také dva zločinci. Když došli na místo, které se
nazývá Lebka, ukřižovali jeho i ty zločince, jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš
řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Jeho šaty si rozdělili losem.
Lid stál a díval se. Členové velerady se mu vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám
sobě, je-li Mesiáš, Boží Vyvolený.“
Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král,
zachraň sám sebe!“
Nad ním byl totiž nápis: To je židovský král.

Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „Copak ty nejsi Mesiáš?
Zachraň sebe i nás!“
Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu!
My ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si zasloužíme za to, co jsme spáchali,
ale on neudělal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého
království.“
Odpověděl mu: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“
Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne, protože
se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš zvolal mocným hlasem:
„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha.“ A po těch slovech vydechl naposled.
(Chvíle tiché modlitby vkleče)
Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: „Tento člověk byl skutečně
spravedlivý.“ A všichni ti lidé, kteří se tam shromáždili k této podívané, když viděli, co
se stalo, bili se v prsa a vraceli se domů. Jeho známí všichni zůstali stát opodál, i ženy,
které ho provázely z Galileje a na to se dívaly.
Jeden člen velerady, jménem Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk z judského města
Arimatie, nesouhlasil s jejich rozhodnutím a jednáním. On (také) očekával Boží
království. Zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného
plátna a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován. Bylo to
v den příprav, právě nastávala sobota.
Přitom ho doprovázely ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje. Podívaly se na hrobku
i na to, jak bylo jeho tělo pochováno. Potom odešly domů a připravily si vonné věci
a masti. V sobotu však zachovaly sváteční klid podle přikázání.
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
evangelium Květné neděle je velmi dlouhé a je nazváno „Umučení našeho Pána Ježíše
Krista“ neboli „Pašije“. Ježíš, který tolik miluje lidi, který tolik pomáhá, který uzdravuje,
je odsouzen na smrt, a to nejpotupnějším způsobem – na kříži mezi zločinci. Určitě se
Vám to zdá nespravedlivé, a to také je. On však všechnu tu zlobu a hřích bere na sebe,
abychom se my jednou s Ním mohli věčně radovat. Žijme tak, abychom Mu
nepřidělávali bolest.
Připravte si: kartičku, tužku a gumu.
Dnes na děti čeká náročné bludiště, které představuje cestu Pána Ježíše
z Getsemanské zahrady až k Pilátovi. Najděte správnou a nejkratší cestu.
V tomto týdnu si budeme připomínat poslední dny Pána Ježíše a jeho utrpení.
V kostele bude na Bílou sobotu otevřen Boží hrob. Vypravte se k němu společně jako
rodina a poděkujte Pánu Ježíši za Jeho oběť na kříži.

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ (21. 4. 2019)
Evangelium Jan 20,1–9
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno
ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu
odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu
druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim:
„Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu.
Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než
Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že
tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově
hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na
jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl
a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
prvního dne v týdnu – tedy v neděli – přišla Marie Magdalská časně ráno ke hrobu.
Určitě měla velkou odvahu, protože šla ještě za tmy. Asi se dost polekala, když
uviděla, že je kámen od hrobu odvalený, a utekla. Běžela za Petrem a Janem a řekla
jim, že vzali Pána z hrobu. Když přišli apoštolové ke hrobu, viděli tam jen plátna,
ale Ježíš tam opravdu nebyl. Byl totiž vzkříšen. Aleluja.
Připravte si: kartičku, pero a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Věty na zadní straně kartičky popisují události dnešního evangelia. Pro snadnější
doplnění doporučujeme ještě jednou pozorně pročíst celý dnešní úryvek. Jako
pomůcka jsou připraveny čtyři pojmy, které lze správně přiřadit ke větám.
V evangeliu dnes zaznívá zpráva o zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Povídejte si
společně s dětmi o tom, co tento fakt pro Vás znamená.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (28. 4. 2019)

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (5. 5. 2019)

Evangelium Jan 20,19–31
Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli
učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi
nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce
a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána.“
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou
jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho
boku, neuvěřím.“
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi,
stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej
se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto
uvěřili.“
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize
není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou
abyste měli život v jeho jménu.

Evangelium Jan 21,1–19

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnešní úryvek je pro děti jistě velmi napínavý. Pozorně si ho ještě jednou přečtěte. Po
událostech posledních dní, kdy Ježíš zemřel na kříži a třetího dne nebyl v hrobě,
přichází za nimi zavřenými dveřmi a přeje jim pokoj. Nevytýká jim, kde byli, když trpěl,
ale obdarovává je Duchem Svatým a dává jim velký úkol – odpouštět. Zajímavou
postavou je zde Tomáš, který při prvním setkání chyběl, a po týdnu přímo jeho oslovuje
Ježíš a vyzývá ho, aby uvěřil. My se nedotkneme Ježíšových ran jako Tomáš, avšak pro
svědectví apoštolů, které máme zaznamenáno v Písmu Svatém, můžeme i my uvěřit.
Připravte si: kartičku, pero a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Přesmyčka z velkých písmen skrývá výzvu Pána Ježíše, kterou po svém zmrtvýchvstání
řekl při setkání apoštolům. Poskládejte písmena tak, aby dávala smysl, a správnou větu
si můžete zapsat do volného prostoru na kartičce. V evangeliu se mluvilo o nevěřícím
Tomášovi. Máte ve svém okolí někoho, kdo uvěřil až v dospělosti? Zeptejte se ho, proč
uvěřil, a poproste jej, ať Vám povypráví o svém obrácení.

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského
moře. Zjevil se takto:
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec,
Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“
Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili
na loď, ale tu noc nic nechytili.
Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci
nevěděli, že je to on.
Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“
On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi a najdete.“
Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb.
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr
uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko –
a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket –, a táhli síť s rybami.
Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb.
Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl
na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se
neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat:
„Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více
než tito?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano,
Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty
víš všechno – ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce. Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepásá
a povede, kam nechceš.“
To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj
mě!“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (12. 5. 2019)

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dalším úryvku Janova evangelia se dozvídáme o třetím setkání Ježíše s apoštoly. Ti se
snažili lovit ryby, ale tu noc nic nechytili. Ježíš je oslovil, na Jeho radu spustili sítě na
pravou stranu lodi a tam už ryby byly. Dokonce jich bylo tolik, že síť ani nemohli
utáhnout. Když dopluli ke břehu, Ježíš na ně čekal, měl rozdělaný oheň a připravenou
rybu a chléb. Pozval je na snídani a dal jim chléb i rybu.

Evangelium Jan 10,27–30

Připravte si: kartičku a pastelku.
Dnešní úkol bude snadný i pro menší děti. Je třeba správně spojit jednotlivé tečky. Díky
tomu se zjeví obrázek pokrmu, který Ježíš připravil na snídani apoštolům. Obrázek si
děti mohou vymalovat.
Určitě byli apoštolové po nočním rybolovu unavení a hladoví. Připravená snídaně jim
jistě přišla vhod. Rodiče dětem často chystají jídlo – svačiny do školy, večeře a třeba
i slavnostní nedělní obědy. Připomeňte dětem, že je dobré být za jídlo vděční. Určitě
udělají radost i paní kuchařce ve školní jídelně, když jí za připravené jídlo poděkují
a pochválí ho.

Ježíš řekl:
„Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou.
Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je
nevyrve z rukou.
Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových
rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnešní úryvek evangelia je velmi kratičký, ale pravdivý. To
by mohli potvrdit i pastýři. Každá ovečka ze stáda totiž
dobře pozná hlas svého pastýře a jde za ním, protože ho zná a důvěřuje mu. Naším
pastýřem je Pán Ježíš, On nás má rád, On za nás položil život, abychom mohli žít
navěky. Žijme tak, abychom si jednou život s Ním zasloužili. Jděme za hlasem
našeho Pána, učme se ho dobře poznávat, naslouchat mu a důvěřovat.
Připravte si: kartičku a pastelku.
Na obrázku vidíme zatoulanou ovečku. Děti mají za úkol pomoci ovečce najít cestu
k pastýři – k ostatním ovečkám. Ježíš je náš dobrý pastýř, má nás všechny rád.
Ovečky dobře znají hlas svého pastýře. Známe i my hlas Ježíšův? Jdeme za Ním?
On říká, že jim dává věčný život – co to vlastně znamená? Že nezahynou na věky,
že mu je nikdo nevyrve z rukou... I my se můžeme těšit na věčný život s Pánem
Ježíšem v nebi. Žijme tak, abychom ho dosáhli. Rodiče mají za úkol děti dobře
vychovat a pomáhat jim jít za Ježíšem... Ať se Vám to daří!

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (19. 5. 2019)

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (26. 5. 2019)

Evangelium Jan 13,31–33a.34–35

Evangelium Jan 14,23–29

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl:
„Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.
Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě a hned ho
oslaví.
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám
dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se
navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat;
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě
nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem
k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce,
Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás
naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl
já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten,
který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím,‘ a ‚zase
k vám přijdu.‘ Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že
jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane,
abyste uvěřili, až se to stane.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
ještě před svou smrtí Ježíš promluvil k apoštolům a dal jim nové přikázání – řekl
jim: „Milujte se navzájem.“ Podle toho totiž všichni poznají, že jsou Jeho učedníci.
A to platí i pro nás. Zkuste se dnes zamyslet, jestli je na Vaší rodině poznat, že jste
Ježíšovi učedníci. Někteří křesťané se k sobě i k druhým chovají velmi hezky.
Zkusme se od dnešní neděle k sobě chovat tak, abychom si vycházeli navzájem
vstříc, naslouchali si a byli k sobě ohleduplní.
Připravte si: kartičku a pomůcky k vyrobení a zabalení dárku.
Dnes nás Ježíš v evangeliu vybízí, abychom se milovali navzájem. Máme si tedy
prokazovat lásku. Zkuste se domluvit a připravit si v rodině navzájem – každý pro
každého – malé překvapení. Nebo popřemýšlejte o někom, komu byste mohli
vyrobit dárek a tím ho potěšit. Udělejte druhým radost a projevte jim svou lásku
malým dárkem.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes můžeme dál přemýšlet o lásce a pokoji, který dává Ježíš. Kdo miluje Ježíše,
zachovává Jeho slova. A co po nás Ježíš chce? Vždycky jen dobro! Budeme-li tedy
žít podle Jeho rad, budeme Jeho dětmi i přáteli. On nám dá do srdce opravdový
pokoj. Duch Svatý nám pomůže žít podle Jeho slov – prosme Ho o pomoc, abychom
se vždy dobře rozhodovali a podle Ježíšových slov žili.
Připravte si: kartičku.
Na obrázku jsou nakreslené ruce, které se chystají spojit – jedná se o přátelské
gesto. Při mši svaté si předáváme pozdravení pokoje. Popřemýšlejte společně, proč
si tento pozdrav dáváme. Zjistěte, ve které části mše svaté to probíhá,
a připomeňte si, co si při tomto pozdravení vzájemně říkáme.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (2. 6. 2019)

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (9. 6. 2019)

Evangelium Jan 17,20–26

Evangelium Jan 20,19–23

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:
„Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty,
kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno.
Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli
jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať
i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě
poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které
jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože
jsi mě miloval už před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci)
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde
byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš se modlí za své učedníky i za nás, kteří jsme skrze jejich slovo uvěřili v Ježíše.
Ten, kdo Ho opravdu pozná, může lásku, kterou ho obklopuje Bůh, dál předávat
druhým lidem. Tak se z generace na generaci předává víra. My jsme poznali, že
Ježíše poslal Bůh na tuto zem, aby nás lidi vykoupil z hříchu a otevřel nám bránu
do nebe. Děkujme Mu za Jeho oběť i za lásku k nám. Kéž tuto lásku předáváme
dál...
Připravte si: kartičku.
Ježíšovi záleželo na každém učedníkovi a záleží mu také na nás. Modlil se za ně, aby
poznali lásku, kterou nám dává, a aby tato láska byla přítomná ve světě. Na zadní
straně kartičky máte nakreslený celý svět a Vaším dnešním úkolem je popřemýšlet
nad tím, co konkrétního můžete udělat, aby bylo ve světě více lásky a dobra.
Mohou i děti pro to něco udělat? Zamyslete se také nad tím, proč měli lidé Pána
Ježíše rádi. Nechtěli byste ho následovat?

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
po Ježíšově zatčení, smrti i vzkříšení byli apoštolové plni strachu a nejistoty. Ježíš
za nimi přišel zavřenými dveřmi a řekl jim: „Pokoj vám!“ Ukázal jim probodnutý
bok a ruce a oni se zaradovali, protože Jej poznali. Poslal je ke službě, dechl na ně,
aby přijali Ducha Svatého, a pověřil je odpouštěním hříchů. Vlastně tak ustanovil
svátost smíření.
Připravte si: kartičku a pero.
Na zadní straně kartičky je vyobrazena holubice – často takto znázorňujeme Ducha
Svatého. Děti si tedy k obrázku holubice mohou napsat, že představuje Ducha
Svatého. Holubice je jeden ze symbolů. Možná si vzpomenete na jinou událost, kdy
Duch Svatý sestoupil v podobě holubice na Pána Ježíše při křtu v Jordánu...
Znáte nějakou modlitbu k Duchu Svatému? Může to být i písnička. Pomodlete se ji
nebo si ji zazpívejte a proste o dary Ducha Svatého pro Váš život.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (16. 6. 2019)

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 6. 2019)

Evangelium Jan 16,12–15

Evangelium Lk 9,18–24

Ježíš řekl svým učedníkům:
„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.“

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci,
otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že
vstal jeden z dávných proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr
odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně
přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka
bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších,
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že
bude vzkříšen.
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo
by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si
ho.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dnešním úryvku Janova evangelia Ježíš vysvětluje učedníkům, že by jim měl ještě
mnoho říci, ale že by to nemohli snést. Připravuje je opět na Ducha Svatého,
kterého nazývá Duchem pravdy, na toho, kdo je zasvětí do celé pravdy. On bude
ten, který jim pomůže rozumět Božímu slovu. Učme se i my prosit Ducha Svatého,
aby nám dával moudrost a rozum pro chápání Božích slov.
Připravte si: kartičku a pastelky nebo pero.
Kolem červeného nápisu „DUCH SVATÝ“ jsou slova, z nichž některá patří Duchu
Svatému, a jiná ne. Zakroužkujte ta, která k Duchu Svatému patří, a přikreslete
k nim šipku směřující k červenému nápisu. Ta, která s Duchem Svatým nesouvisí,
přeškrtněte.
Vespod zadní části kartičky je praktický úkol – máme se pokusit přinést radost do
světa. Děti si mohou vybrat z nabídky možností nebo si můžete vymyslet
a zrealizovat spoustu jiných dobrých skutků, které povedou k radosti druhých i Vás.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš byl opět o samotě se svými učedníky a zeptal se jich, za koho Ho lidé mají?
Také dal ale učedníkům otázku na tělo: za koho ho pokládají oni – ti, kteří Mu byli
nejblíž, ti, kteří se s Ním modlívali, ti, kteří viděli Jeho mocné skutky a znamení. Petr
odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ Ježíš jim důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali.
Co to vlastně znamená? Mesiáš je zachráncem, tedy tím, kdo nás přišel vykoupit
ze hříchů.
Připravte si: kartičku, tužku či pero a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Když se Ježíš ptal svých učedníků, Petr Mu odpověděl velmi správně. Pokud si
nejste Petrovou odpovědí jistí, znovu si přečtěte dnešní úryvek Lukášova evangelia
a onu správnou odpověď tam dozajista najdete.
Ježíš, jako Zachránce, přišel na tento svět pro všechny lidi. My se dnes můžeme
zamyslet nad tím, jestli bychom i my dokázali někoho zachránit, někomu pomoci či
se někoho zastat. Povídejte si s dětmi o různých situacích mezi jejich kamarády ve
školce či ve škole a zkuste se jich zeptat, jak by měly správně reagovat, aby jeden
druhému pomáhali.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (30. 6. 2019)
Evangelium Lk 9,51–62
Když se přibližovala doba Ježíšovy smrti, pevně se rozhodl
jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do
jedné samařské vesnice, aby mu tam připravili nocleh. Ale
Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma.
Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš,
abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“
On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné
vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam
půjdeš.“
Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští
ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za
mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“
A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma
s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království.“
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Pán Ježíš ještě před smrtí připravoval apoštoly na svůj odchod a učil je. Zval je, aby Ho
následovali a zvěstovali Boží království. Chce i po nás, abychom už zde na zemi
zakoušeli Boží přítomnost a dobrotu, a vybízí nás, abychom se i my stávali šiřiteli Božího
království na zemi. Zamysleme se, jakým způsobem můžeme do našeho světa přinášet
Boží království, aby ho lidé kolem nás mohli zakoušet už nyní.
Připravte si: kartičku, psací potřeby a gumu.
Kresba na obrázku představuje Boží království. Slova, která jsou okolo, do něho buď
patří, anebo ne. Zakroužkujte ty hodnoty, které jsou správné, a přeškrtněte ty, které
do Božího království nepatří. Pokud máte více sourozenců, můžete se pokusit úkol
splnit nejdříve každý sám a potom si všichni vzájemně zkontrolovat, kdo se rozhodl
správně. Menším dětem slova postupně předčítejte.
Boží království je už i v našem světě. Popřemýšlejte s dětmi o tom, co můžeme dělat
my, aby se rozrůstalo. Pomozte Pánu Bohu s šířením Božího království kolem Vás.

Poděkování a přání
Děkujeme, že jste se zapojili do naší nové aktivity, a věříme, že se i ve Vaší rodině
dařilo žít v tomto školním roce podle Božího slova skrze úryvky nedělních evangelií
a jejich výzvy a že jste pomohli Vašim dětem objevovat důležité hodnoty a prožívat
radost z konání dobra. Kéž to, co jste natrénovali v jednotlivých týdnech, budou
moci Vaše děti využít ve svém životě. Přejeme ať Vás ve výchově vede Duch Svatý
a ať jsou Vaše děti radostí Vám i Vašemu okolí.
Přejeme požehnané prázdniny a krásné letní zážitky v blízkosti Boží.

