Květná neděle A - katecheze
Milé děti,
dnešní
nedělí
začíná
Svatý
týden,
připomínáme si Ježíšův slavný vjezd do
Jeruzaléma. Ale vzhledem ke karanténě jsou
obřady Průvodu a Ježíšova vjezdu do
Jeruzaléma tentokrát vynechány. Ale vůbec
nevadí, když si k tomu něco málo povíme.
Prostí lidé mají Ježíše rádi a provázejí ho na
cestě. Všude, kam přijde,
je vítaný a
oslavovaný.
Ježíš se vydává s učedníky do Jeruzaléma
slavit velikonoční svátky. Židé si dodnes každý rok připomínají, jak
Mojžíš vyvedl Izraelity z Egypta. Velikou noc, kdy obětovali beránka,
jedli ve chvatu, oblečeni na cestu, veřeje domů označovali beránkovou
krví. Pak útěk a přechod Rudým mořem a byli zachráněni.
Když k nám přijíždí někdo na návštěvu, jdeme ho také přivítat. Dnes jezdí
delegace auty nebo letadly, na letišti se někdy dokonce rozprostře koberec,
mává se praporky nebo květinami. Dřív urození lidé cestovali na koních
nebo na velbloudech, ti prostí na oslu. Pán Ježíš přijíždí k branám
Jeruzaléma na mladém oslátku a oslici. Lidé rozkládají na osla a na zem
šátky, mávají větvičkami a volají Hosana, hosana, Davidovu Synu...
Proč Davidovu synu? Ježíš je potomkem krále Davida, je Král nebe i
země. Oba se narodili v Betlémě. David byl pastýřem ovcí, Ježíš je Pastýř
nás všech. Na Davida se chystal po zuby ozbrojený Goliáš, na Ježíše
vytáhli jako na zločince s meči a kyji. Oba se obětovali za lid. David se
obětoval za vojáky v boji s Goliášem, kterého nepřemohl silou, ale svojí
dovedností, odvahou a především důvěrou v Hospodina. Ježíš se obětoval
za nás všechny utrpením a svou smrtí na kříži. A zvítězil svým
zmrtvýchvstáním.
• Pane Ježíši, přijeď také k nám domů, když dnes nemůžeme za tebou
do kostela, přivítat tě a svěřit ti všechny své starosti. Chceme být
stateční, s tebou se nebojíme a všechno zvládneme. Amen.
Děti, na konci katecheze mám návod, jak si vyrobit větvičku kočiček a do
ní zasunout všechny své starosti a prosby za své blízké, se kterými Pán
vstoupí do Jeruzaléma, aby je proměnil svou obětí na kříži. Někdo zase
může arch papíru ozdobit jako šátek, nebo plášť, které připraví pro Ježíše
na uvítanou. Tatínek může být oslík,někdo Pán Ježíš, můžete mávat, vítat a
zpívat https://www.youtube.com/watch?v=Vkmxz-s-2I0
Požehnaný svatopostní týden vám všem přeje Lída

Květná neděle A
Mt 21, 1-11 – evangelium při slavnostním vstupu do chrámu
Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové
hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: „Jděte do vesnice, která
je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko.
Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal,
odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“ To se
stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: ‚Povězte dceři
siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na
oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim
Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se
na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní
odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly
před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný,
který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“
Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch;
ptali se: „Kdo to je?“ Zástupy odpovídaly: „To je ten prorok Ježíš
z Nazareta v Galileji.“
Kamarády mám jen na hraní nebo pro ně dokážu i něco
obětovat?
Vím, co to je pravé přátelství?

Ježíši, jsi můj
nejlepší kamarád.
Pomáhej mi, prosím,
ať je to poznat na
mém statečném
chování

Doplňovačka

