


Katecheze 24/1 (V ě ř í m )  

Milé děti, vážení rodiče, 

po peripetiích minulých let s kovidem opět začínáme vyučování náboženství a tím i naše 

nedělní katecheze.  

Letos začneme opět katechismové téma víra. 

Možná mnohého z vás napadne, proč vás tím zase otravuji, když dětí a mládeže zde máme 

jako šafránu a vy starší jste to již za svůj život slyšeli mnohokrát. 

Přesto si však myslím, že je potřebné se nad naší vírou zamýšlet. Bůh se v Ježíši Kristu stal 

člověkem, aby znovu získal naši důvěru, o kterou nás připravil ďábel v ráji. Ta důvěra je totiž 

podmínkou naší věčnosti s Bohem. Nikdo přece nepojede s někým, komu nedůvěřuje, ani na 

týdenní dovolenou, natož, aby se rozhodnul s ním trávit věčný život. Kdo nemá k Bohu 

důvěru, je ve vážném ohrožení, že v kritickém okamžiku rozhodnutí se, zda s ním chce trávit 

věčnost, řekne „ne“. 

Proto má smysl se stále znovu zamýšlet nad tím, kdo je ten Bůh, jemuž mám důvěřovat. 

Záměrně říkám důvěřovat. Víra se nám často scvrkává na soubor pravd o Bohu, kterých se 

máme držet vírou Božskou a katolickou. Ale žádná „pravda“ o Bohu nás nepřenese přes 

těžkosti a zkoušky života, pokud skrze ni nezahlédneme kousek láskyplné Boží otcovské 

tváře. 

A tak se na pravdy o Bohu, které nám církev předkládá, snažme dívat jako na poznávání 

našeho Otce. Tak, jak dítě poznává pravdu o svém otci, tedy přímo svého otce, když s ním žije 

a spolupracuje. Berme to jako zamýšlení se nad tím, na kolik mu již znovu důvěřujeme. 

Nakolik jsme ochotni si od něho nechat radit ve svém životě. Na kolik jsme ochotni vložit do 

jeho rukou svůj život zvláště tehdy, když nás vede tam, kam bychom sami nikdy nešli. Jak se 

těšíme na společný život s ním. To jsou klíčové otázky naší spásy. Víra není znalost Kreda. 

Víra je důvěra dítěte ve svého Otce, když se s ním řítí do neznámého temného tunelu, že on 

ví, co dělá a s ním vše dobře dopadne.  

Kéž letošní katecheze tuto naši důvěru zase o něco upevní. 

Děti 1. stupně základních škol mají náboženství s paní Ptáčníkovou na faře ve čtvrtky ve 

13.15. 

Úkol pro mladší děti:  

Namaluj svůj nejhezčí zážitek z prázdnin. 

Úkol pro starší děti:  

Napiš, za který zážitek z prázdnin jsi Pánu Bohu nejvíce vděčný(á) a proč. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 

 


