Katecheze pro děti na Velikonoce 2020

Milé děti a milí rodiče.
Včera jsme prožili s Pánem Ježíšem Velký pátek. Někteří z vás si udělali
s ostatními doma kříž a pak s ním udělali křížovou cestu. Dnes, v sobotu,
slavíme Bílou sobotu. Je to den velkého smutku – vzpomínáme na to, jak těžké
to muselo být pro Ježíšovy učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli
být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který má zachránit svět, je Bůh. A najednou
leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho příběh končí.
Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii - slavnost Ježíšova
vzkříšení. To Pán Ježíš je naším světlem a tak jako světlo svíčky, i On se rozdává
nám všem. A to si dnes připomínáme.
Doma, v rodině, si můžete vzpomenout na vaše blízké příbuzné, kteří již zemřeli
a po setmění si udělat průvod se svíčkou, kterou pak dáte za okna, jak nás o to
žádají naši biskupové.
Přejeme vám radostný poslední den velikonočního třídenní.

Bílá sobota A - evangelium
Podle Mt 28, I-I0

Veselá zahrada

Časně zrána v neděli přinesly ženy do zahrady, kde byl Ježíš pohřben, sladce vonící koření. Zjistili ale,
že ten velký, těžký kámen je odvalený. Hrob byl prázdný!
Před jeskyní seděli dva
zářící andělé.
„Ježíš tu není,“ řekl anděl.
„Radujte se! Jděte a všem
povězte – Ježíš zase žije!“
Ženy to utíkaly oznámit
Petrovi a ostatním
Ježíšovým přátelům, ale
nemohly pochopit, co se
stalo.
Marie Magdalská zůstala
u prázdné jeskyně a
plakala. Neuměla
pochopit, co se stalo.
„Marie!“ ozval se laskavý
hlas za ní.
Marie se otočila. Ten hlas
znala. Byl to Ježíš! Byla tak
šťastná.
Marie běžela zpátky za Petrem a ostatními Ježíšovými přáteli a řekla jim: „Ježíš žije! Viděla jsem ho!“
Byl to ten nejšťastnější den na světě.

Bílá sobota A – k zamyšlení a kvízy
Téma:
Rekvizita:

Ježíšovo umučení jako boj o naši záchranu
míč na vybíjenou

Promluva:
Ahoj děti, mám pro vás otázku. Kdo z vás už někdy hrál vybíjenou? A kdo hraje rád vybíjenou? Co je
při hraní této hry nejdůležitější? Neunavit se, nespadnou a neodřít si koleno? Být vzadu v poli, aby na
mě nebylo vidět? Umět chytit míč, umět vybít soupeře, umět se vyhnout a mít dobrého kapitána. Ale
to nejdůležitější je VYHRÁT, že ano?
I kdyby náš kapitán měl být úplně ulítaný, s odřenými koleny a udýchaný, že sotva dechu popadá, tak
nejdůležitější je, že boj o vítězství nevzdá a vydrží až do konce.
Tím nejlepším kapitánem, se kterým se nemusíme bát v žádném boji, je Ježíš. Tak jak jsme dnes v
evangeliu slyšely, nevzdal boj o nás za žádnou cenu.
Zamysleme se:
Mladší děti:
Někdy se nám může zdát, že už je všemu konec, něco jsme pokazili, něco není v pořádku, něco je
špatně a my s tím nemůžeme nic dělat. Podobně se to zdálo i učedníkům… Ale Ježíš ukazuje, že to
dobré, láska nemůže skončit, že dokonce to, co je špatné, se dá změnit – on to totiž dokáže. Na nás
je, abychom mu dokázali věřit, že tuto schopnost a sílu má… Můžeme Ježíši během dne opakovat:
Pane Ježíši, věřím Ti! Ježíši – potřebuji Tě!
Starší děti:
Ještě nedávno nikdo Ježíše nechtěl za krále. Všichni si mysleli, že je to bezmocný a neschopný člověk.
Tady ale vidíme, že je to úplně jinak. Ten, který vypadal bezmocný, malý, k ničemu, najednou
přemohl to nejbolestnější a nejsilnější, co známe – lidskou smrt. A to se děje, i když tomu nikdo
nevěří. Taková je realita, kterou sice často nevnímáme, ale která je skutečná víc než to, co vidíme. A
do této reality nás Ježíš zve – jemně, diskrétně, ale s jistotou: „Nebojte se!“ Jako by i nám říkal: „Přijď
a můžeš mne vidět, můžeš se mnou žít, můžeš objevit věci, které jsi nikdy nepoznal!“
Zkusme si:
Mladší a starší děti – varianta 1:
Uložili Ježíše do hrobu a postavili k němu stráže, aby zabránili všemu, co by se po pohřbu mohlo stát.
Být vojákem a strážcem určitě nebylo jednoduché: Stát na jedné noze – nějak si to zkomplikujte – jak
dlouho vydrží? Aspoň jako ty stráže?
Zopakujte si mapu – Galilea, odkud kam?
Anděl oznámil ženám, že se s Ježíšem setkají v Galileji. Vezměte si mapu a zkuste:
Zjistit, jestli víte, kam se měli apoštolové a ženy dostat – dokážete Galileu na mapě ukázat.

Jestli dokážete navrhnout nejschůdnější a nejrychlejší cestu, kudy se v Ježíšově době dalo z
Jeruzaléma do Galileje dostat.

Mladší a starší děti – varianta 2:
Zahrát na tichou poštu a postupně v kruhu poslat nějakou důležitou informaci o Ježíši. Dojde v
pořádku až k poslednímu hráči?
Mladší i starší děti a rodiče:
Kolem zapálené svíčky, můžete si ozdobit nějakou vaši svíčku jako paškál, rozmístěte fotografie
zemřelých členů rodiny a popovídejte si o nich. Povídání zakončete modlitbou za ně. Svíčku pak dejte
do skleničky za okno.

Kvíz 1

Kvíz 2

Kvíz 3

Kvíz 4

Kvíz 5

Kvíz 6

Kvíz 7

Na malé ústřižky můžeme napsat:
- k obrázku UKŘIŽOVÁNÍ
* to, co tě trápí, s čím bys potřeboval pomoci
* co bys chtěl Ježíšovi dát, aby to skrze svůj kříž proměnil

METODIKA:
Je dobré si s dětmi dopředu popovídat o radostech a starostech našeho života. Prožíváme je všichni, dospělí i děti.
Můžeme uvést pár příkladů.
Každé z dětí pak pracuje v soukromí, aby se zachovala diskrétnost, a popisuje malé papírky svými trápeními a radostmi. Je
potřeba děti dopředu ujistit, že po nich nikdo nebude nic číst a vše zůstane jen mezi dítětem a Bohem.
Poté děti obrázek i s nalepenými papírky poskládají do předem připravené obálky a - podle uvážení dospělého - obálku
přinesou pod kříž či ikonu a následně v modlitbě společně odevzdají Bohu.

Námět pro společnou modlitbu:
"Pane, odevzdáváme Ti své radosti i starosti, vše krásné i vše těžké.
Tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti nyní
vše, co nás trápí i z čeho se radujeme."
"Pane, tys zemřel na kříži za naše bolesti a nemoci, odevzdáváme ti
nyní vše, co nás trápí, z čeho jsme smutní. Proměňuj to a naplň nás
svým pokojem. Odevzdáváme Ti také za naše radosti, za které Ti
děkujeme."
Aby byla zachována diskrétnost, mohou si děti obálku doma uschovat, případně se do ní s delším časovým odstupem
podívat a zjistit, zda se něco vyřešilo, proměnilo… nebo při společném ohni nechat dospělým spálit.

Trocha teorie

Obrázek k vybarvení

