Rozvíjíme Boží život v rodině

katecheze

1. díl

pro děti ve věku
6 - 7 let

*

Duch

a

život

■

otto: "Království nebeské je Jako hoř
M
čičné zrno, které člověk zasel na
svém polij Je sice sienší než všecka
stnena, ale když vyroste, je větší
než ostatní byliny a je z nlho
stros^ takže přilétají ptáci a hníz
dí v jeho větvích.•
Mt 13,31-3^

ÚVODEM

Tyto katecheze jsou především určeny rodičům, v Jejichž rukou le
ží závažný úkol křesťanské výchovy dětí a předávání základních pravd
křestenského Života«
Byly napsány tak, aby katechizující rodič $31 před sebou obraz,
jak
by
mohla
vypadat taková katecheze, a aby se
mohl připravovat na určené téma bez dlouhého hledání pramenů*
Věroučný
obsah katechezí a Jejich osnova odpovídají
současnému trendu teologie a i po stránce metodické byly vytvořeny ve
stálé konfrontaci se soudobou padalogicko-náboženskou literaturou. Ža
zvláštní cíl ai vytyčily podávat pravdy víry v těsném sepětí 3 psycho
logickým vývojem a sociální situací dítěte. Iroto je v každé katechezi
uveden dvojí cíl. První, tzv. věroučný, druhý, zasahující do situace
dítěte.
Proč tato osnova, tento sled témat a nébožensko-vychovně vzdělá
vacích cílů?
Dnešní pedagogika zdůrazňuje nutnost vycházet při procesu učení z
orobní situace dítěte. Co nejvíce je třeba navázat na prožitek dítěte.
Kový Člen lidské společnosti se narodí do své rodiny a trvá to řadu let,
než se psychicky vymaní z egocentrického stadia, ’roto je oprávněné *
když i náboženské pedagogika vychází z tohoto poznání a navazuje nej
dříve na proiitky dítěte v rodině a dává nm je pomalu chápat ve vztahu
k Bohu. Z širokého spektra teologických pohledů by měl jeden zřetel vy
stupovat na povrch:
B 8 H
MÍ
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Toto poznání, tento prožitek, má zůstat základním laděním křesťa
na po cely život. Jen tak bude schopen vyzařovat lásku do svého okolí,
jak očekáváme od učedníka Ježíše Krista.
Druhem klíčovým bodem je při vtělení ke Kristu KfiTXM. I když se
neočekává, Že Šestileté dítě je schopno pochopit do hloubky pojem *BeŽí život ve mně", přijme ale ké své zkušenosti: "Patřím do naší rodi
ny" analogicky další pravdu; "Křtem svátým jsem se stal členem velké
Boží rodiny*. Boží rodina je pro dítě viditelné v neděli při bohosluřebném shromáždění.
SLAVIČÍ EUCHAHIS? IS je tretím základním prvkem spirituality křes
ťana. Ja úrovni prvouky seznámíme d^ti s vnějšími skutečnostmi dění
v kostele. Ostatní témata, která následují, jsou jen pozvolným rozvi
nutím těchto tří základních prvků.
ftejobtížnějěía úož&davkenj je podávat dětem tyto zkušenosti víry
se zřetelem k jejich Životní situaci, a to nejen vnější, ale zvláStě
duševní. Nepovažujeme z© ztrátu čisu rozebrat určité problém řítěte
/např. Je silnijáí vždy v právu? He vše je tak, jak bych si přálj ne-

- 1 dčl&a vše správněj konfliktní situace mezi sourozenci, v rodině*,
různé zkušeností s kamarády| Kva to umí lépe než jáj ne všichni jsou
věřící$ naše sousedka &ě ne^á rádaj "Vstup zakázán* * smysluplnost řá
duj má ve všem paní učitelka pravdu?/. Je neobyčejné důležité, aby se
dítě naučilo poznávat tyto zkušenosti a zpracovávat je ve světle víry.
Samozřejmě budeme moci jen položit základy pro zvládnutí těchto prodémů. Vždy i je to naše celoživotní práce. Jediné katecheze na určité
téma je nedostačující. Do Jisté míry ’o y míly tyto otázky prolínat
všemi kateehezemi a celou naší výchovou. Z druhé strany je pedagogic
ky vhodné, aby katecheze byla co nejvíce zaměřena k jednomu cíli: ten
je třeba důsledné sledovat, aoy dětem utkvěla jádro.
Průběh
katochezí nemusí mít pokaždé totéž schéma.
Klasické Metodické prvky jsou tyto:
Zahájení modlitbou nebo písní.
Opakování jádra katecheze z minulého setkání.
Uvedení do nové látky, při kterém by se mělo ce nejvíce vycházet
ke situace dítěte.
i odání nové věroučné látky a její výklad.
Vstup do píímého kontaktu s Bohem modlitbou v různých obměnách
i se zpěvem.
Zápis dětí do sešitu anebo kresba nebo jiný výtvarný úkol v sou
vislosti s probranou látkou.
Kra biblického příběhu nebo Životní situace.
Cvičení - drobné úkoly.

Nejnovčjäí
metody doporučují vycházet z nějakého
problému, ke kterému nejdříve děti smotné zaujmou postoj. V diskuzi se
mínění všech třídí a hodnotí. Předložíme dětem další vhodné úlohy nebo
materiály, jež rozšiřují opět o krok jejich poznání. Znovu formulujeme
problémovou otázku, nyní již zúženou, abychom se priblížili k vytčené
mu cíli. Konečně se pokusíme o závěr, o vymezení nového poznatku.
Teto metoda se líží od starší hlavně tím. Že se nepředávají hned
hotové poznatky. Pomáháme dětem, aby ae pod naším vedením samy ak
tivně
dopracovávaly nového vědění. Koderní metody
nevidí svůj cíl píoděvším v doslovné reprodukci učiva, v pamětném osvojení látky, ale v i'osvoji myšlení, schopnosti usuzovat, kriticky
přijímat © v aktivizaci dítěte. Více ee soustředíme na podstatné prav
dy, aby je dítě dobře pochopilo. ?ak se stává pomalu schopné samo ře
šit různé otázky.
Nebudeme se úplně vyhýbat tradičním netodám. ť některých témat
Jsou pIÍKO nutné. Ma nejnižšís stupni školní docl^zky můžeme jen ponenáhlu přejít k aktivizujícím metodám.
Neočekávejme v tomto 1. díle uřčeném 6-7 letým dč tom teologic
ké definice některých p o jmi. U dětí na začátku Školní docházky se
ječná pouze o základní nasměrování k pochopení některých itagmi výra
zů. Děje se to hlavně poukázáním na konkrétní, viditelné skutečnosti.
Hspř. u krtu ovátého stačí, když dítě pochopí, že "kněz lije křestní
vodu na hlavu dítěte. V té chvíli začíná v ’salám křtěnoi Boží život,
který nás začleňuje do Boží rodiny. Bůh pronáší: Toto Je ®é milované
dítě!*
Proč dítěti tohoto věku hned při první katechezi týkající se křtu
chtít vyložit, co to je •Boží život*? Protože to není nutné ani možné.
Tím nijak nechceme nahrávat určitému formalismu při náboženské výchově.
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iaspcíctujeae vyvoj&vý stupeň dítěte. 3Í té přijímá zpočátku většími po
jme sprosto v CůvčHvé& postoji vůči zvérm okolí» tepř, protože všlchni nabývají několik «léž^ných p otištěných listů ‘’novinami*, přejímá
dítě tento výr^z bez protestů. Až mnohem později chápe souvislost slo
va "noviny" o jejích funkcí: že se můžene v novinách dočíst noviny,
nové zprávy a události.
Podobně když užíváme větu: •ToS se pomodlíme k Jobu a poprosíme
ho . ••*, není třeba, aby předcházela katechezc o Bohu, o jeho &oci a
vlastnostech. UŽ mé tvrzení nátky nebo katechizujícího: *Te? se posedlině k Bohu a poprosíme ho • *• obsahuje v očích dítěte v^poviď o
Bohu, Že Bůh je někdo, ke komu s<$ můžeme modlit & koho můžso prosit,
Z toho vyplývá, že má i moc nás vyslyšet, J»?.o zřejmě, až pMjda vhod
ná chvíle, doplním« dítěti obraz o Bohu. Když .^e ptát, navazujeme hned
na danou otázku. V prvních letech Školní docházky se ve vyučovacích
metodách prolíná inukce s dedukcí*
Byl© by szsprcvné, kdybychom mohli dát každému dítěti d© rukou
arch a pracovními úlohami, které jsou připojeny na konci každé katecheze. ^uaíse to a^gak nahradit. Pomocí tenkého průklepového papíru
lze grafické části př kopírovat, aby každé dítě mohl© pracovat saei©statně.
Předpokládá se, £& katechizuj^cí rodič píizve 1 některé děti z
viné rodiny, aby dosáhl počtů ©spon 5 dělí téhož věku. Druhá rodina
by schla převzít kMechezi doláí vlkové skupiny, Bule v temte případě
nezbytné, aby tyto rodiny udržovaly Xivý kontakt, Jakmile by nebyl
snadníc napíše k^techizujíeí aenSísa dětem na lístek cvičení nebo úkol
do příští katecheze, aby rodiče mohli navazovat na probranou látku a
konat s dětmi navržená cvičení,
Vyučující ei zaznamenává probraná témata, cíl katecheae a uložená
cvičení,
Byle by ideální, kdyby se setkání mohlo uskutečnit každý týden,
V tomto případě se připravená katecheto tohoto pokusného návrhu rezlo
ží na dvě části. I při snese postupovat podlo uvedeného plánu není
třeba probírat via, co je nepsáno. Vypracované katecheta jsou jakousi
nabídkou, zvláště z hlediska metodického.
Katochaze není posila "vyučováním* náboženských pravd, ale
e *
tkáním
e
B o h e s • Proto by noačla ehybčt v žádné katachezi chvíle modlitby, při které dMi ponenáhlu získávají ichopnost vyjadťiívat Boba, co hýbá jejich nitrem.
ba poli nál^žensko-pedago&ickén
velni pozadu, a pretá si nanohou tyto katecheze dčlat nárok na vyrovnání tohoto deficitu v naší
katechetice, át jo to t&s, kterým se ^dají tyto katechese příliš po
krokové, uklidniním, a těm, kteří očekával i právo® více, oaluvou,
BoliČe bývají většinou velmi ZHnepráadnČni. ‘ ožná, Že se najde i
jiné osoba, která ochotná převozme úkol katechizovat v rodině, Sude ale neobyčejný* přínosem pro ensotné rodiče, ujmou-li ee toho sami, a
to z odvahou a vytrvalostí.
K tomu váa přejeme mnoha zdaru!

zkratky knih Písma svátého s ľit
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Cíl:

a/ Krása a závazků rodinného života,
b/ Bůh nám ukázal svou velkou l^sku tím, že máme maminku,
tatínka, sourozence, hračky.

Vnější
příprava

Pro každé dítě salt připraven sešit velkého formátu bez
linek. Pro skupinovou kateehesi v rodině se osvědčila po
lystyrénová deska a připevněným archem balicího papíru«
Na této desce nŮŽe katechizující kředkrealit ^izem a i dě
ti se mohou střídat pM kreslení společného obrázku.

Zahájení

Na začátku zazpíváme píseň nebo se pomodlíme modlitbu,
kterou děti znají.

Úvodem

<atecbizujíeí /dále jen K/:
Ve 3kole sa naučíte číst a psát e počítat, pon<vadí to
budete potreboval, aby z vás byli jednou zdatní a čestní
lidé. To, o čem váa bodu vyprevovat, je ještí dllsžitôjší. Uslyšíte o nékom, kdo vás má moc, moc rád.

I. část
kotecheze

bBh^Xs
■ C

BÍD

rřeijýčlejte, kdo vás ®á velmi rád.
Ptáme se dští, kdo je má hodně rád« /kamínka, tatínek, ba
bička, teta, komarádka ap./

A představte si, máte někoho, kdo vás mé ještě vícx rád
než maminka a tatíneh. «ložná, že b, ste to už uhodly. Je
to 3ůh. On to je, který vám dal maminku a tatínk®. pěkný
byt, hračky a všechno, co je koles, nás pěkného. BnH NAS
A . .
Vždy, když se takto sejdeme, řekneme si něco o dobrotivém
3ohu. Pokaždé si k toau vezměte tyto sešity a pastelky
/ťizy/ a propisovačku. Kdo ještě neumí psát, tonu do se
šitu nalepím lísteček, ne kterém je už vše napsané.

Kdo patli
k naší
rodicí

Sekněte mi, proč se Lída jmenuje
1irek Novákovi?
Lídfr patří do rodiny Kopeckých a
rodina Novákovu. Kdo patří ještě
NaiWka, která spinká v postýlce
se také jmenuje Nováková.

Kr eslíae

TeS si nakreslíme naši rodinu.
Toto kolečko bude značit tatínka /K kreslí na polystyré
nové tabulce/, toto kolečko představuje malinku. 2a dčti nakreslíme trochu menší kolečka. Přikreslíme další
větší kolečko, to je dědeček, který bydlí e námi,
dáse cel u rodinu do velkého kroužku a připíšeme /pokud umíte psát/: Bu>IM N... Kdo chce, může si třeba večer s
nakreslených koleček udělat hlavičky.

Hra

A tej si něco zahrajeme. Představte si, že byste při-ly
ze kkoly & já /sa&inka/, bych byla nemocné. Musely bys
te mně ve VÍM zastupovat. Já si tady lehnu na gauč. Vy
opravdu pfijdete zvenku. Nemusíte vše dělat skutečné, ale jen tak jako, náznakově. fikejte <Itoa nahlas, co dě
láte.
Dšti tedy za maminku uvaří, prostírají stál, uvítají dě
ti, aklyž přijdou ze školy, jdou se převléknout, rozdáva
jí jídlo na talíře, nekrmí malou . ařenku, ubývají nádo-

Koppcká a lva, Jenda a

ry s tatínkem tvoříme
do Novákovy rodiny?
a je ještě sálá. Mařenka
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bí atd. Koakrétmé předvedou situaci vlastní rodiny. Maainka Jim aůže některé věci připoatčnout.
K.: Tak, už jsea se uzdravila. UŽ to stačí. Jak jsem rá
da, že vás aám a že nejsem nemocná. Láa z vás radost*

Zpěv

*ojihae si zazpívat: "Kde je opravdová láska, taní přebývá
Bůh." /Kane. 681/
1 když aám každý den tolik práce, dél&a to ráda pro vás
a pro tatínka, poněvadž vás mám velmi ráda. Jste moje dě
ti. U Lídy a Petra je to doma podobně.
Okdy se stává, Jo doma nemají tatínka, anebo Že tatínek
přicházívá domů pozdě. Je >otoa už velmi unaven, snad i
rozíurzelý. A ^&ainka má v tom případě tase více práce*
Je na vSecímo sama, ^ennjdete-li doma vdechne tak, jak
byste si přály, nebulte hned zklamané a smutné. I tatí*
rek nebo maminka mají své chyby, ^y je také eAme. Proto
si vzájemně ehceme vše odpustit, vždy I tvoříme j e d n u rodinu.

Kreslení

Sád bych» věděl, kdy se vám doma nejvíce líbí. Vezměte
si pastelky nebo fixy a nakreslete mi to. Ur vaáe obráz_
ky se už moc těžím.

II. část
k&techeze

Kdy ty d ti byly už unavené, mohla by katecneze zde skon
čit.
V další katechezi /nebo v druhé části/ bychom se snažili
přiblížit d tem i některé závazky rodinného života.

různé úkoly
jednotli
vých

V kaččé rodin*
^tále spousta práce. VSe řídí maminka
a tatínek, nebet mají zkušenosti a dostali od Boha za úkol vás vychovávat. Vy dosud mnoho neznáte a neumíte.
Tatínek, maminka a paní učitelka a t$ké já v&z. chceme
pomáhat, abyste se staly dobrými lidmi a dělaly Bohu radoat. Tatínek cho í do práce, abychom si měli za co kou
pit chléb, aá^lo, mléko, maso s také šaty. Je třeba za
platit nájem, za elektřinu, plyn vodu a za jiné věci.
Tetinek si všímá, co potřebuje malinka, spinka uhádne
už nepřeď, když tatínek něco potřebuje. £odiio naaloucMjí dětem a děti poslouchají své rodiče.
ľím všichni dtláse Botu radost, Fekl jsem vám, ze Bůh
nás má noc rád. Přej«* *?i, aby lidé tvořili pěknou, velkou
rodinu.
Jak t©vypadá v pěkné ® milé rot inČŤ
Necháme děti odpovědět.
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Kdo v rodin? má nejvíce starosti ä práce?
Jak mdlete pomoci mamince a tatínkovi?
^ení vždy lehké «říci se cnvilky hry a místo tcno pomá
hat Eamínoe, odpouštět si navzájem, kdy? n&a. někdo ublí
žil, někomu půjčit hračku, ustoupit v hádce.
Ale Blb je přítomný uprostřed naší rodiny a v každém z
no». Bůh je plný dobroty a neomezené moci» A představte
si, Bůh sám chtěl, abychom se narodili do nějaké rodiny,
nevěděl Jsem /mašinka nevěděla/, zda se narodí hločička
či chlapeček. To Bůh vám dal život, abyste se mohly na
rodit do naší rodiny. Za to, že patříme k sobě. aůMene dě
kovat rohu, proto :e on sáa nám dal Život a naši robinu.
♦Jemčli bychom ze to Bohu poděkovat?
tlra:
Jak st
děkuje

Jenda a Iřve nám pfer’veóou, jak někomu poděkujeme, když
jsme něco dostali. Ave bude hrát tetu, Jenda je íivin synovec.
Společné hodnocení hry. Vybízíme přeí'ev4ín děti, aby pro
jevovaly své mínění.

Naladění
k modlitbě

Ztleží-li nám opravdu na olxlrženám dárku a na dárci, tak
při děkování stojíme, y «i ted stoupneme, ’oněvadž chce
me oslovit Boha, složíme ruce k pobě a budeme myslet na
dobrého Jobe, který z nás učinil rodinu. DcH KAS ' A OL1C£ KAD. Řekneme ted Bohu, že z toho máme radost a že
au chceme poděkovat za to, že smíme být v naší rodině,
ío každé větě, kterou ted vyslovia, zazpíváme nebo od
povídáme: "Kde je opravdová láska, twm přebývá Bůh."
/Kane. 631/

Modlitba

Pane Bože, děkujeme ti, že jsi nám dal život a že patří
me do naší rodiny.
Děti: Kde je ...
Dekujeme ti, Že jsi nám dal šminku a tatínky,
Děkujeme ti, že jsi nám dal ...
o sáhej aúa, abych a se měli noc rádi.
Dej nám sílu, abychom rádi půjčili, když od nás někdo
něco Žádá.
Dej radost také tatínkovi, který přicházívá pozdě domů.

Jádro
kateclieze
neboli
ZapiS dO
sejitu

Cvičení do
příštího
setkání

1.

ř A T H M

D C

........................... «M

Bydlíme......... ........................ •••••••••
a8si NÍS il VELICE 1Xo.
1. Do našeho příštího setkání připojíme při večerní mod
litbě včtu: "Děkujeme, Bože, Že nás máš tak velice
rád. *
2^ Lída a letr poprosí mu&inku, aby jim dalf* na příští
aetkčuií a setou křestní svíci, křestní roušku, křest
ní list a fotografie ze »vátého křtu.
i. Skládej jednotlivé části, ntj se vytvořil kruh. Co ti
kruh připomíná z toho, co Jsi slyšel^při našem setkání?
červený okřej kruhu /« kružnice/ zdůrazňuje, Se vaše rodi
na tvoří celek. Každá část zapadá do druhé. Tím se nazna
čuje vzájemná pomoc & ochota.
přisuzuješ největší díl? Komu najmenší? Červenu kruž
nice kolem kruhu znázorňuje Boží Ksku, která celou rodi
nu obklopuje.
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řoan&éka
ke 3. úkolu

rŕi přípravě je vhodné pro K vystřihnout si kruh a pot oas
jej roastřihnout na jednotlivé díly.
Okraj kruhu a® vybarvuj® Červeně.

Jvičení

BYLA JSEM

TED

„SEM

JEDNOU BUDU

BUH B{/Ĺt JE A BUDE VŽDY

se

M/vou.
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JSEM

řoiitlu

P I T ! f M

í O

BOŽÍ

F OD I « I

Cíl:

a/ Křte® svätý® jsem «a stal členem Boží rodiny*
b/ Křtem má® podíl na Ježíjové Životě.

3oŽÍ
rodina

uJ.wle jame si nakreslili každý svou rodinu. Kdyi přikreslí;ac tými způsobem váechny ty naše malé rodiny dohromady«
dostaneme zase jedou velkou rodinu. íolea všech rodin u*
dčláaa kruh, Tato velká rodina má svého Otec« který so o
ni stará. Je to SOB. Toho si nemůžeme nakreslit, tak si
to slovo doprostred napíšeme. rotože 3^h je 0T1C této vel
ké rodiny, říkáme jí 30ŽÍ ROLISA. y väiclmi Jeme doži dě
ti.

Otec
poslal
Ježíme

BÄh utec náa poslal
nás učí; ’’Přináší«
vím radostnou spránu* <m*íä nás ;Mnálí 3oží žívat. k>ží
Život «ikdy nepřestává. Tento oží řivot dostávrrae při
křtu ovitém.
Ježil zemřel na kříži a třetího dne vstal z artvýcb. nohým lide® se potom ukázal živý. Svým apoátol&m dal úkol:
Vdáte, získejte sa učedníky všechny národy a křtěte je.*
Jendo, Jsi pokřtěný?
Jste všichni pokřtěni?

ukázat
kř. svíci,
křest, roušku
křest, list,
•fotografie

Tady je Petrova a ^arudčina křestní rouška, kterou obdr
želi při křtu. Zde Jsou křestní svíce jejich a křestní
listy. Děkuji ván», Že jste nám je nezapomněli přinést ukázat. Toto jsou zase křestní svíce, roucha a křestní
listy našich dětí.
’V1 někdo x vás už přítomen pfi křtu svaté®? Co se tehdy
v kostele odehrávalo?

Obřad křtu

X upřesňuje;
Při křtu
1 iJe křestní voda nu hlavu dítěte nebo
dospělého. Vlčíte, na této fotografii je zrovna tato
chvíle zachycena. Tnřz ná v ruce aalm konvičku a křest
ní vodou. Lije křestní vodu na hlsvu toho, kdo má být po
křtěn, a přitom říká: "Petře, já tě křtím ve jménu Otce
i Syna i Tucha svátého.” Blh v té chvíli jako by přehla
soval; "Toto je sé dítě, které stá® rád.*
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ťroč se křtí vedou; Sekněte
k čemu se obyčejně poutí«
vá voda?
Ma urvání, pření, k pití, k verení, na zalévání květin.
Voda tedy OÍlMUJE A :XvX řr/OT. Vzhled« ke křtu svátému
si chc^íne hlavne p&satovnt: Voda dává Hvot. Při křtu avatém v nás začíná Bolí život.
Příhoda
Z pouště

Jhci váa vj pravovat příhodu z penáti o antickém řidiči
Tímoví, abyste porozuaěly,
důležitá je vod® pro udržo
vání života.
poušti je široko daleko jen písek a kamení. Žádná voda,
žádný stro® nebo keř. Když maličký řidič Tím jel už dva
dny pouští, potkal prodavače vody. *Co stojí litr vody?*
ptal se. wJeset korun,** odpověděl prodavač. "Za pouhou vo
du! To Je příliš drahé,* řekl Tin a jel dál. Třetího dne
vypověděl cotor, neboVneměl vodu v chladiči. Čtvrtého
dne křičel Tím na Mroké, prázdné poušti: "Tisíc korun za
trochu vody!* Když se sedmého dne probudil z bezvědomí,
děkoval Bohu. Domorodci svlažili jeho rty kapkali vody.
Proč
iv chtěl zaplatit 10 Kčs za litr vody? Proč byl
později ochoten dát 1000 Kčs zc pohár vody?
Voda Je nezbytná pro udržování Hvota. Křtěn dává nám
Bůh Boží život.
Kóyľ jsme $e narodili do své rodiny« začal náš lidský ži
vot. K lidekénu životu patří naše tile, Že chodíme, mlu
víc, vidí se, «1y £íme •

Boží
Život

boží život v nás je ale neviditelný. Způsobuje, že mtoe
Boha rádi, že ^e^e ochotni naslouchat Ježíšovým olovím a
splnit, co od nás BŮh Žádá. Ječíš je načim světlem. Jako
světlo nám ve t^G ukazuje cestu, tak Ježíš nám ukazuje,
co wáme dělat a jací náne být. 8a umínění toho, že Ježil
je naším světlem a že patříae k n&au, dostáváme při křtu
svaté» křestní svíci. Bílé roucho, nebo aspoň pruh bílé
látky, jsme obdrželi při křtu svátém na znamení toho, že
patříce do Bolí rodiny, k Ježíái.

Křestní
svíce
Bílé roucho

Nepckř tění

Je každý Člověk pokřtěn?
?íe, každý člověk není pokřtěn. Je to velký Boží dar, že
jene byli pokřtěni. Tlieme ae radovat, že patříme do Bo
ží rodiny, k Ježíši. Je to velké vyznamenání sít v sobě
3oáí život, ^nohé děti, v kterými chodíte do jedné tří
dy, nejmu pokřtěny» o proto nenají Boží Život.

Zpěv

MauČíme ze krátkému zpěvu: *^ůh ná* povolal k novému
ľivotu. Aleluja.* /Kane. 624/ Slovo aleluja znamená Čes
ky: OhvO^e Bo&a.

modlitba

Teč vás rozsvítím ve?ie křestní svíce. Vezněte si je do
ruky. Jin&k je 1 ostanete aí při prvním svaté» přijímání,
když přijmete poprvé Pána
malé, bílé hostií,
btejíne pěkně rovné a tiše, nebol si připomínáme chvíle
křtu svátého.
Ježíši, Se od křtu svátého petřírse do 80ŽÍ rodiny,
Bitll Děkujeme ti.
Ježíši, že jsae při křtu obdrželi Boží život, děkujcM.
Jěti; Děkujcrae ti.
Je.íui, že jsme se pí i křtu stali uožími d<tmi,,děkujeme.
;>Ui; Děkujeme ti.
Zpěv: ôlh nás ;,ovdal k novému životu. Aleluja.

- 10 Jádro
k a tec he ze,
zápis do
sešitu

Jíl. ■.
Sk J0Ž1ĽI DŽUI A PATÍto
no

Úkol

3gM fgddit.

1« Lída a ?ett si dona poprosí, &by jia malinka nebo ta
tínek vyprávěli» Jak to bylo v den jejich křtu. I ®y ai
to zítra večer pěkně v klilu řekneme«
2« V neděli ukážeme dětem v kostele křtitelnici, ve kte
ré se uchovává křestní voda. V blízkosti křtitelnice pro
bíhá někdy křest, rožná, le mdleme dětem říci; Tedy, na
tomto místě, jsi byl pokřtěn.
J. IMti a! udělají pokud: Do dvou květináčů a hlínou ai
zasadí fszole. Ječen květináč bude označen. Ten děti za
lévají a druhý ne«
4» Pojmenuj;

7. K čemu slouží tyto předměty pM křtu svátém?
6. Cc ti říká tento obraz vzhledem ke křtu?

?1S¥ĚJ12^1
velikonoční svíce né®
preľatavuj* ^«ŽÍSa, kter^ J® ni^íia svět
lem. Světlo svíce připomíná také 'oží Ži
vot, který při křtu svátém i »y dostává
me. Ja znamení toho se při křtu rozsvěcuje
------ • —
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BOŽ!
B O D I S A
V K C S T E L E 3 A

SS V
X S I

3 S O 11 I
S í A T Í

S B J 3 B

Cíl:

a/ Boží rodina
achéeí v kostele
b/ Základní stavba
svaté

Dotaz na
pokus

Jak se vá& vydařil váž pokus s fazolemi?
ea ukázaly v květináči fazole? ProČ v druhé» kv&tiná*
či f Sisale nevyrostly?

Křestni
j&éao

PM kftu evatda jase dostali evč křestní ^méno. Jíss jako
by nás Bůh volal. 3úh neustále na nás xyalí a velkou lás
kou a sá s každým z nás své zvláštni plány.

Bôli
rodina
sg sejde
' saái SV.

Každou nedali se v kostela shromažďuje Boří rodina, aby
se setk&la s áne^ Jefcíáes při laéi svaté. Při n í díkuje*
■se Bohu za véeehno, c o rúk dává. Radujeme se, že jsae
váichni spolu a äe je a cmi Ježíž. Jež.íô je uprostřed
nás a sodlí #e a náai k Bohu, na&e.su Otel.
-.,
v t
-1 k Q vy p r 1b g h;
Základní části
Po úvodních modlitbách
mše svaté
nasloucháme čtení
z bible

V oběénís prívodu
přinéSíse Behu dary

chléb
a
víno
jako dík za vše, co ná;« Hůh dává.
/

v Tělo

■

; r<:

a

••...:

\ .

;

;

í.

řev ?úna Ježíše

.
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4. Ke konci přistoupí Loií rodina k oltáři, aby přijala
tento orom^něný chléb, tj. rána Ježíše*

Příští rok Re budete připravovat k prvníisu přijetí svá
tého přijímání i vy.

risen

UŽ jste trochu unavené. Zazpívám si něco, co se zpívá
při i®Si svaté.
Ubalívály-li děti na bohoslužbu pravidelně, jsou možná
s to zazpívat % ordinarla K. Břísy: "Slévá na výhostech
lunu". /Kane* 503/ mého antifonu: "Kristus aezi náai.
aleluja." /Kane. £32/ Anebo Kane. 111: "Všichni věrní
křeslané,
chválu vzdejme, přeradostné písničky ke
cti tmi zpívejme." /!« a 2. sloka/

Co vis
lze vidět
v kostele

ľe3 si vzpomeňte, cg všechno je v našem kostele*
Děti vypočítávají: Oltář, avatostének, kříM, lavice,
pult na čtení, křtitelnice, varhany, sochy světci, obrazy, křížová cesta, kalich, slátá miska.
Co 2 to ho je v koatele asi to nejddlolitčjlí?
Oltář, nu kterém kněz proměňuje chléb & víno v tělo a
Krev Pána Ježíše. Bále svatostánek, kde je uchován proměněný chléb. Tom je Běžíš ivláM přítomen.

buc hovní
otec - kněz
představitel
Botí rodiny

Káš duchovní otec /Jak se jmenuj•?/ je otcea celé Boží
rodiny* On řídí bonosluřobné jhrozáždšáí«
3yl bych rád, kdybyste si uvědomily, kdo vlastně v neděli
chodí do kostela. Cholí všichni lidé? Kdo patří do Balí
rodiny?

Kdo je
přítomen?

Všichni pokřtění, kdo věří v JeííSe. Když je někdo nemo
cen nebo když mruluka opatruje ^slé miminko nebo nemoc
ného, ne&l£e jít do kostela, roto vzpomíná Boří rodina
v kostele v modlitbě na v octany nepřítomné* Jsou v du
chu a námi. Deje se to hlavně při Přímluvách, v kterých
Boží rodina předkládá své prosby. Kněz nebo ministrant
tyto přímluvy přečte a všichni dodají: :• USÍKB ~3, VYSU* && &neuo: PASU, osSUbJ SE.

Písmo sv.
Mt 19,13-15

I sy si teed sestavíme tekovcu modlitbu,jako jsou pří•duvy. Nejdříve si ale vyslechneme malý úryvek z bible:
Stoupneme si.

•Tehdy přinášeli k Ježíši děti, aby na ně vložil ruce a
ouodlil se. Ais učedníci jim to sakezovali. Ječíš váak
řkkl: "‘Jříchte děti © nebraňte jim jít ke smě; nebol ta
kovým patří království nebeské.* Pelehnal jim a Sel dál."

- 13 Krátký
výklad
textu

Pán Ježíš aá rád děti, a proto ho mrzelo, když učedníci
odehnali maminky s dětmi v náručí» Ježíš dětem Žehnal, tj*
vyprošoval jim u Boha posnoc. Když si Ste^e z bible, je Je
žíš uprostřed nás a i nám v^proKuje u Boha po^oc. Když
jsme v kostele, tak Ježíš o každé.» z nás ví, i když je
nás ta® mnoho. íidí nás* Jaá nás. Ví, z které rodiny pocMsíae a jaké stárne relosti n^bo starosti*

Modlitba

TeS se pomodlíme přímluvy jako při mši svaté s tím rozdí
lem, že ke konci můžete připojit také své prosby*
Po každé přímluvě dodáme: Prosíme tž, vyslyš nás.
"Ježíši, Jej, at se smíme vždy v naděli shromáždit s Bo
ží rodinou*
Děti: Prosím tě, vyslyš nás.
Ježíši, žehnej svátém Otci Janu Pavlu, který 36 stará
jako duchovní otec o Boří rodinu celého světa*
Ježíši, dej naěeaiu duchovnímu otci zdraví a sílu*
Ježíši, děkujeme ti, Že s námi pocáváě Otci naše chvály*
vešíši, dej, at dobře nasloucháme tvému slovu, když se
čte z bible**

Děti, te3 připojte vy své prosby. řcelu jednoduše řekně
te, co máte na srdci*

Jádro
katechoze,
zápis do
sešitu

3.

MÁŠ KOSTEL SE JMEBOJí ..............................................
ř 'š duchovní otec se Jirsnai..................................

Každou neděli se scházíme
S BOŽÍ FGDIUOU V KOSTELE.
Děti si přikreslí kostel
Krkurze: Příležitostně projdeme, při vycházce s dětmi
všechna místa, odkud je náš kostel vidět* Kos
tel má n&a svou polohou připomínat blízkost Bo
ha.
se, že dětem je vnitřek kostela
již znám* Kdyby ne, tJk je tam jo nejdříve za
veden ^imo mši svátou a upozornujeme n& nejzákladnější prvky kostelního interiéru*
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Cvičení:
1/ Pojmenuj:
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JEŽÍŠ

Cíhs
Prověrka

Co děti
nejvíce
zaujalo

Mová látka
Ut 4.1S-22
svým. slovy

V U L X

K

SOBÍ

LIDI,

P f. í T II B, B CiDSÍKY

&/ Poznat, jak si Ježíš aíská učedníky a spolupraaavniky
b/ Je* O volá i. sine z« saléhe apoštola a učedníka
ae.i aáa pro vás n& začátku tri otázky. Nejsou snadné.
l .vž jste jednou vi J ly tuto knitul Jak se jmenuje?
/K. ukasuje bibli, z které přečetl při přeícházejícía
•«e tkání úryvek/ Tato kniha se jmeauje bible.
2 . 0 Če® tato kniha vypravuje? 0 lohut O Pánu Ježíši.
j. Kda sa Ste s této knihy? V kostele nebo dona. Odpovědi
«tí upřesníme.
Prosil bych, aby
Každý Pekl» co si nejvíce zapadat©*
val o Ježíši »nebo o Seta jste avláát převálely»

Dnes ai bule::»; vypravovat, Jek si Ježíä získal spolupra
covníky. Abyste ^éau vypravování p srozuměly. chtěl bych
ještě vědět, ala vito, jak se loví ryby. /0aicít aít&ÁiZ.
Jednou áel JsŽÍŠ podél velkéhc jezera v Galileji. Ježíš
nejednou uviděl lodičku. Flula ke bFehu. Byli v ní dva
*au£i. 4«®hovali a® bÍ4oa a Ondřej a byli to rybáři, žíěli
velkou sít, kterou házeli do vody. Chtčli tak chytat ry?án Ježíä zůstal «tát a díval se na rybáře. A rjbáři se
dívali na něho. Byli rádi, že iw vidí, protože ho už zna
li.
Fén Ježíš řekl: ••i-ojíte se £ aou o já vás naučím nččeau
mnohem důležitějšímu. Kňučíc vás, Jak máte udělat lidi
slastnými. Jen pojäte, stanete se iý®i přáteli, budete
vM^CÍV se mnou a budete přivádět lidi k Bohu.*
ůbs mil řekli: * ádi, Pana, už jdeme. * k zanechali loS
i sítě na břehu.
C kus dál ležel na břehu jiný člun. V ně® byl hlouček mu
žů. Opravovali sítě, které se při lovu č©?to trhejí.
5 lun náležel starému ^iži.
senové nsi pomáhali. Je<’en
se jasno val Jakub a druhý Jan. Byle ts® ještě několik ponočníků.
Tu šel Pán Je&ÍS okolo. Xavolal ne Jakuba a Jana a řekl:
?ojátô, stanete ^e tsfcé mým uče niky.
§11 hne
'íš čtyři učedníky.
A pak ci zavloal jeátfi daléí. Jmenovali se tidrte: §i%on,
kteiý pak dostal Jc/no Petr, Ondřej, Jakub, Jan, Pilip,
ů&rtoluaéj, ^atouš, Toaát, Jakub ^Ifeův, šiuon, Juda a
Jidáš. Procházeli s Ježížes celou sami a aéli ho rádi,
lám prvním dvanácti učedníkům říkíae také apoštolově.
Znáte nikoho, kdo se jmenuje: • etr, Jetra, Ondřej, Jakub, Jan, Filip, -atčj, To-aáä, Sison nebo ši^onka?
Ajoštely e učedníky ačl Jc/íá zvládl rád, ale uložil jia
také zvláštní úkol: “Uaučím vás, jak máte udolat lidi.
Slastnými. Nebudete lovit ryby, ale budete přivádět li
di k Bohu.*

Text
z Pí®*«
svátého

^yslechačte si nyní krátký úryvek z bible, abyste vědě
li, jBkýaú slovy vypravuje povolání učedníků, i řečtu
vái jen něk ollx vát.

- 16 Jvíee

«ozsvítí^e 31 svíci, povstaneme, abychom projevili úctu
k božímu «I vu, které obsahuje bible* Toto Boží slov©
obsažené v bibli uvítáme apěvea Aleluja. Snad jat© si
pamatovali, cg znaaajaá toto slovo v češtině: Chvalme
boha. /Kane. 6^1/

^t 4,1B—22

•Když Je?íž orocháeel podél Galilejského more, uvidčl
dva bratry, oiaena, ©váného P©tr, a jeho bratra Ondřeje,
jek vrhají sít do «ořej byli totiž rybáři. Bekl jisi
"
za anou a učiním z v&s rybáře lidí." Oni hned za
nechali 8Ítě a áli za aía. 0 níco déle uvidel jiné dva
bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi
so »vým otcem lebudeem spravují sítě; a povolal je. Ihne-3 opustili 1©3 i svého otce a šli za aisu*
K.: "lyäeli jsme slovo Boží.
Jiti: Bohu díkyl

2plv

Aleluja jx jako neboře.
?oef:3te se.

Vyklad.

Představte ei toto: JeŽíě ve skutečnosti neříkal teto
slova: "Pojat© za mnou « učiním z vás rybáře lidí* jen
’etrovi a ostatním apoštolům, ale říká je
i
nám.
iaě, tobé, Jendovi, Kv&, Lídě, věem. Pán Ježíš volá
všechny lidi, nby ho následovali. Jáoledovat Ježíše zna
mená konat a jednat tak, jak jednal Ježíš. 1 vy s tím
už můžete sacít polle svých $11 a podle toho, jak sáté
»-e.íš© rádi.

Praktický
příklad

Dás v ta příklad:
Dejme tom, že máte ve trílč nešikovného spolužáka ne
bo spolužačka, o hodině tělesné výchovy Lývd vžity po
slední píed odchodem do třídy, pončvadž neumí dobře
lělat smyčky u bot. Když mu někdo z vás, kdo to umí,
rýchlo po©*. Že, aby paní učitelka nekárala opozdilce
pro jeho zdlouhavost, ten je Ježíšovým apoštole», učadníkea. idyŽ uděláte druhým radost a nehádáte se pra
každou maličkost, získáváte druhé pro JeľíŠe. Tókta
Jia ukážete, jak mohou být ŽÍaatní. Každý člověk touží
po Štěstí a radosti.

Kreslení

TeS sl otevřete sešity a nakreslete, jek Je^íA volr'
buS ?etra, Ondřeje aneb© tebe, abys ho n
)val.
JaCete-H při kreslení potichoučku, $ak véa řeknu modlit
bu, kterou bych řekl Bohu ve jaénu vás věech. Vy bu
dete j«a r.^sloufih&t a nakonec řeknete: Man. To je to
též jako: Ano, souhlaeíae.

Modlitba
kfttechizujícího
při kreslení
dětí

"?ane Je^íži, ktyl jsi povolal učedníky, zanechali
aned v£©h© a šli sa tebou. Joem ještě malý. Varnám sí
tě a neaohu ©pustit tatínka nebo waainku. *-le aohu např.
opustit své hračky, tu jest přestanu si hrát, když mě
volu maniaka, pon .vMi něc© potřebuje. Jej, abych tomu
rozuměl, když ty bí volúž. ;y chceě lidi udělat ŠÍsstnýai. Dej, abych byl také tvůj učedník tím, Že udělám
druhým radost a rád po&ohu. »^en.
Děti: Amen.

Zápis
do ©«šitu

4. Jnl Vv Á K SO&Š LIDI, ?ÉímK, £
vctZ 1 m.

- 17 Cvičení

večer při večerní modlitM přemýšlejte chvilku o
tea, zd^ Jste udílely to> o čea jaté viděly, ?e byste
měly dělat.

opakování
prověrky

TeS se
1. Jak
4. . C
u. Kde

vás ptán Ještě Jednou totéS Jako na začátku:
se jmenuje tato kniha? /K. ukazuje bibli/
češi nebo o kos* tato kniha vypravuje?
se Čte z léto knihy? Kde ne používá?

1/ Poplň chybějící píšatna . v op i3 je po po.?»:' dku Jo
políček za dvojtečkou.

4/ caké povolání aělí apoštolovi?
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Píl

MiX

SVATÍ

SE

č T E

Z

BIBLE

Cíl:

a/ Upozornit na bibli, která obsahuje v pravov^ní o
ionu a o Ježíši.
b/ Pii ba i svaté &Á každý nijaký úkol*

Předem
nachystat

Je tfeba .ut -i _ x vano: 1. WitM vydání bible /např.
•kusMiuiek;; překlad a r. 1979/, papírový svitek /výška
svítku cca JO cV, dv i svícny se svícemi, pult s přeho
zem nebo stoleček a přikrývkou a květinami.
2. K. nekreslí na lístky symbo
ly 4 hlavních částí
svátá /Viz 3/1/. Sa kaMém líst
ku je jedna Část *aá© svaté. Lístky se promíchají.

Úvod

?ekni ni, K., co všecřirw nosič ve okolní braáně?
/lenál, gešity, slab lhář - čítanku, početnici, přez^vky, svačinu sp./
< Čcsu potřebuješ čítanku?
Abychom se naučili číst.

Ukázat bibli

Na náboženství byste si měli vlastně nosit stá tuto knihu. ’’ž dvskrét
vím z ní irclcu Část přečetl. Je to
tihle, ve které je nappénc, co Jařil konal a Čemu učil.
roto je bible naší na jd?ležitč jM knihou.

Petře, aiáte vy doea t*ké bibli? iwvíá-li, tak se zeptej.

Různé úkoly
jednotíivéů
při
ev.

Kdo r vhs v nadílí eholí ®inistrovať< Vypravuj náa, jaké
úkoly
při mini strč vání.
L., co ty iČlác /vyvolána děvčátko/ v kostele a pM mši
svaté?
/Rozdáváš pianě, modlím se, zpívám, někdy nesu obětní dary, podávám pozdrav pokoje/.
Co dělá kněz při má i w&té?
Aodlí se nahlas, čte bibli, rozdává tělo Pána Ježíše/.
£n£s iá vlastně hlavní úkol. U oltáře proměňuje chléb a
víno v těl '• a krrv i Ana JeMže.

Opakování
/skupinová
práce/

Opakujeme si hlavní čLati mše svaté, /viz 3/1/.
K. rozdáve lístky, n& které nakreslil náaaakea hlavní ihi
Části ®£>e svaté. J“ti aeřadí lístky podle pořadí a po jas
nu jí je.

Slovo Bolí

Chtěl JseTi vás na to upozornit, Že kniha, kterou položí
ministrant přede aší svatbu na pult, obsahuje části z
bible, tíkáme také,
Ibis obsahuje Boží slova. To se
míní v toa
*« ▼ tibli najdeme, co potřebujeme vě
dět, abychom skut®:nč žili jako Boří děti.

Evangelium
předchozí
nadČle

l-;;matuje si r^ldo, o Čea četl kněz v neděli 3 bible?
K. otevře bibli a opakuje neplní ev&ngeliwa.

áhllfl

čte ©
’LI, <>ívá se žalm. Lid opakuje
vždy jed^n vjfS. Želixyjsou také součástí bible. Přečtu
vára jeden:

Vidíte, toto Vý’/ní bible obsahuje i to, co kněz v nedě
li přečetl.
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Svitek
bible

*Chval, du*o
Hospodina!
♦
•o^soííina budu chválit po c^lý život,
své-su Bohu zpívut žalgiy, co živ budu»
♦
Blaze tomu, Mo má ku pomoci ?oha Jákobova,
kdo s nndéjí vzhlíží V Hospodinu,
svéiau Bohu,
♦
j sni učinil nebesá f zemi
s rafem a včím, co k nh patM,
jenž na věky zachová věrnost»*
♦

Petoa si udoláme takovou .oleu slavnost. . fed ní musím
tdai vysvětlit, co í© to "svítek* bible: Kdyl Jsôté lídé
neuměli tisknout knihy, psávali ei důležité věci ne pa
pyrusové nebo kožená zvitky. Vypadaly přibližně takto;
K. ukazuje připravený avit$k z papíru. ?sávalo se na svi
tek
sloupcích vedie sebe. Židovský národ, obyvatelé
zemi, kde Hl Jeííš, používali bible, které byly napsány
ns t&kovych svitcích.

Bible
neboli
Mora
svaté

Židé používali Äiato slovo bible také výraz: PÍS4Ô. Ne
ní to *písao, rukopis*, jakýs píšete napf. do sejitu.
Mdé nazývali sloven ”Písmó" celou sbírku svitků různých
částí bible. Xy také tíkáme někdy Msto bible: PÍS^'0
SVATK.

Bohoslužba
slova

Bible »« umístí na pult. iKi se svícemi se rozaetaví
90 obou «tranAch pultu, ř. přečte pot o«: * bible: Lk 4,
16-30.
"vežíi píiáisl i© A&zareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvy
ku, šel v sobotu jo synagog. ľ*ovstal, $by předčítal z
Hama. Pod&li ra svitek knihy proroka Isaiá^e. Bozvinul
svitek a
na místo, kde stále;
IJuch Soíí na nnč spočívá, protože Tině pomazal, poalal
mě hlásat chudým
radostnou
zvěst,
vyhlásit zajetý* ?ropu3tení a «lepý;« navrácení zr^ku, utl&čenýn dát svobodu, vyhlásit mlloattef rok Páně.
Stočil svitek, vrátil sluhovi a usedl. Byly na něj upře
ny yrkkrty oči väech v synagoze. Začal k nim mluvit:"Dnes
se splnil tento výrok Písma, který jste právě slyšeli.*
VHcřni mu dávali najevo souhlas, divili, s*? milým slovům,
a jeho úst a tíkali: "Keni to Josefův syn?*
Slyšeli jsme slevo Boží.
Děti: Bohu díky.

Lk 4,16-30

Stručný výklad

Pán Ježíš je ten, kteréno B-ůb poslal, aby vyprávěl lidem,
jaký je Bůh a co mají dělat, aby byli Slastni. Tato ra-
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dostné avčst Pána JelíSe je obmieňa v bibli» Kněz ji
čte při aši svítté.
Zpěv

Zápis do
se5itu

Jeko dík za džínoví radostnou svěst za^pívejae Chval»«
Mha neboli aleluja. /Kmc. €21/ Kdyby děti Měly rády
zpěv nebo recitování modlitby»
K. znovu zarecitovat
Ž 146. - o katdfa dvojverší /kde je ♦/ 9« přidá Aleluja.

•*! l^T ' < í
SISLE.
V MHLI SS xCťäKB, CO JZŽÍŠ KOMAL
A č-MU 7Č1L,
BYLI SKVIIÍMŽ
.)ÍKKI BOŽÍMI.
JX3LZ CC AKUvA SLOVO IaCŽÍ.

ťkol

Da príótíbo setkáaí prohlédne ai ks?dy 2 vás bibli» Jen
tak sl oi trochu prolistujte a ne chtě si ukásat, v která
á části bible 3$ plfte a ^Žnu Jetí&i»

Kskrea

báti aá nakreslí do sejitu oib3,i.

Cvičení

Co obsahuje oible? Odpověď najdete» kdyi ru&átsční plsaono kc&dáno předmětu doplníte co prázdných políSek.

Z. Z. á

7.

%
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Cíl:

Jei4é &
děti

A iX

tXU RXB

a/ Na příkladech z Písma /Ježíš a děti - Mk 10,13-14;
Jcžíi hoštěn u Zachea * Lk l$,l-10/a v^práváním po*
vídky o ^emé ovečce přiblížit dít«», jak
b/ nacházet v Bohu, v Ježíši někoho, kdo je má stále rád»

Vyslechneme si aalý úryvek z bible.
K. Čte z Písma íraMte« Stojíme.

Mk 1O,1>14

"Přinášeli Je&ÍM děti, aby se jich dotkl, ule učedníci
jím to zakazoveli. Xčvž to JsMš uviděl, rozhněval se a
řekl |ia: r gci te děti
sházet ke mně a nebraňte jis «••
Objímal je, vklédal nit nč ruce a Sehnal ji®." /Irk 10,13-14,
liato jeru« si píipoar.ni, jak Ječíš miluje děti. Měl je
noc rád.
Svti ae posadí.

Uvedení
do nové
látky

n^d bych vMČl, ad-li máte a tejně rády všechny lidi. Po
šeptejte ni do ucha, koho &áte nejrMČji. Tea si vzpomeňnčkohc. kc
nemáte
Prot ho nemáte rády?
/Nerad půjčuje, vytahuje se, hned se rozpláče, Sálaje,
Často kesí hru, bije ee, je nešikovný, doaud si r.eumí zaAn^rovat boty, ioc Spatně Čte, bývá Špinavý ap.Z

Situace,
ve kterých
dítě není
akceptováno

TeJ si položte otázku: Nadálá* to ale nikdy 1 já? &epatříni i já sezi ty, kteří neradi půjčují, vytahují ae,
jsou nešikovní, kazí hru, žalují, rozbíjejí věci, a pro
to ač druzí nesají rádi. Nebo tatínek, ramínka, etarěí
br&tr, st&rší seritřička, k^mrúd, spolužáci nebo pan učitel jsou a vámi nespokojeni. Je vórs to líto, když da
jí najevo, že váeehao neumíte, že jete jeátě malí, že vás
nsaejí tak rádi jako například vadl kamarádku.
N., řekni, nezdálo se ti, že tě druzí &ají radní rádi? A
kom ještě? ^ožná, že se všichni ani nepřiznají. Stane
se to někdy. Úplně podobně to bylo kdysi s malou ovečkou.
Poslouchejte:

Povídka
o černé
ovečce

Byla kdysi malá černá ovečka. Všechny ostatní ovečky
byly bílé. "Beeee!" řekly k malé ovečce. "Ty jsi ošklivě
černá1 *
Ovečka utekla a schovala ae.
Jednou ae dokunee peáavilj na tři hodiny do hlubokého
potoka. Ale ani potok nemohl sraýt černou barvu vlny.
Tu se ovečka připojila k druhém stádu. Ale ani zde ne
pochodila. "Eeeeei* bělot I3 cítí ovce. "Všechny ovce
mají být bílé."
Ubohá ovečka si tedy myslela, že e Bůh zmýlil, když jí
dal černou barvu. GhtMa jít za Pánem Bohem a prosit ho,
aby jí dal bílý kožíšek jako mají druhé ovce.
iilídač u malé nebeské brány nechtěl ovečku pustit, pončvadž b;la ti.k černá. Ale ta vkl uzla »tovitá znenadání
dovnitř.
lídeČ u stŕeóní nebeské třeny aěl soucit, poněvadž ausele byt taková černé, řroto ji nechal projít.
hlídač u velké nebeské brány »«volal: "J^k rozkošné!
Černá ovečkst Ty ne ni ale líbíS!" A zavedl ovečku k
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ránu Bohu.
Tento laskavý hlídač u nebeské brány volal nadšeně: *Habosky Ctče, jak krásní jal vše učinil! Není to roztomilá
Černá ovečka? Jistě ji máš zvlášl rád!” A dobrý Bůh se
podíval na ovečku a řekl: *Ano!* Hic víc.
V tom okamžiku bylo ovečce t^k dobro jako nikdy v životě«
Bělela lpět ke svému stádu ... Ovce al časem přece jen
zvykly na svou Černou sestřičku a nechaly ji na pokoji.
Byla povídka hezká?
&Čla nás tato povídka jenom robavit* anebo chce nám něco
říci? Hebyla povídka taká vy
o lidech? Necítíš
se ty někdy být takovou černou ovečkou? Tuä ujištěna, ma
lá černá ovečke. Bůh, Ježíš, tě má ^oc rád.

Přechod
k bibli

Tak, to byla jen povídka. Ale teš následuj* něco, co váží
víc než povídka. Bude to vyprávění z bible, o Ježíši, jak
se potkal s celníkem Zacheem.
Abyste slovům z bible dobré rozuměly, csusím vám říci, že
už tehdy, když žil Pán Ježíš, byli lidé, která židé ne
měli řídi. Dokonce je považovali za nehodné pozornosti“
nebo úcty. I Z&cheus patřil mezi ač, poněvadž byl výběrČím daní, které Židé museli platit římským okupantům ze
mě. Zacheus při tom lidi i rád šidil.

Ježíš a
Zacheus

Vežíš přišel jednou do města Jericha. Tam bydlel člověk
jménem Zacheus. Byl vrchním celníkem, a měl proto mnoho
peněz, které mi ovsem lískal nepoctivostí, ^acheus za
toužil vidět Ježíše. Ale poněvadž kolem Ježíše bylí mno
ho lidí a Zachaus byl malé postavy - i vy jste nialí - aésěl to snadné. Přišel na Válenku vylézt iw Tikový strom,
aby uviděl Ježíše, až půjde kolem.
Když Ježíš přišel k toau strom, podíval se nahoru a řekl
Zacheovi: “Z&chee, pojd rychle dolů! Hles chci jít. do tvé
ho dom.“ Tu se Zaeheus zaradoval. Rychle slezl ze stromu
a přijal JelíŠe. Všichni lidé, kteří to viděli, se nad
tím pohoršovali a reptali: "Ježíš je hostem u hříšníka.*
iecaeus ujišťoval Ježíše: Vane, ze všeho, co mám, chci
dát polovinu chudým. A každému, koho jsem ošidil, dóm
Čtyřnásobnou náhradu.* Když to Ježíš slyšel, řekl na to:
•Dnem se něco v tvém životě změnili. Přišel jsem, abych
zachránilt co bylo ztraceno.*

Eozbor
textu

Jak se choval Ježíš k Zachcovi, který byl považován pro
své povolání za špatného člověka a přitom lidi šidil?
Znal Ježíš Zacheovu touhu uvidět ho, kdyč se blížil ke
strosau, na kterém sedil Zacheusv Sel Ječíš pyšná dál, o*
póvrhovla jím, jak to dělnvali ostatní lidé?
Proč mál Zacheus zvláší velkou radost, když Ječíš přišel
k n&au na návštěvu?

Jádro
pravdy

Ježíš Je dobrý t Když nám něco nejde a někdo nám to vytý*
ká, i když jsme se snažili vše dobře vykonat, rozu
mí
nám. K němu můžeme vždy Jít jako k nejlepšímu
k^srádovi, jako k nejlepšírau tatínkovi, k nejhodnější
mamined.

Zpěv

llouho jste poslouchaly, byly .jste potichoučku» tak si
te^ zazpíváme:

Písničku ti zazlívám, aleluja,
reknu ti, jak rád tě tón, aleluja»
Zarmoutit mě aeuaíč, aleluja,
nejlépe mi rosamiŠ, aleluja.
1 kdjl býváa eáa a sám, aleluja,
v tobě vždycky druha mém, aleluja.
dvojnásob je veselí», aleluja,
když se a tebou rozdílím, aleluja.
Chtěl bych, aby Měl tě rád, aleluja,
každičký suj kamarád, aleluja,
fcejmilcjáí, najbližší, aleluja,
jsi mi ty, sůj Ježí&l, aleluja.
/Mová křealanská pí lan 23/
Modlitbe

PÍ i po jí sie . i í mluvy:

Ježíši, ty jsi byl u Zaehaa hoštěn, i když ačl špatnou
pověst, ujmi se i nás, kteří js*e také slabí a chybují
cí.
Pěti: Prosíme té, vyslyš nás.
Ježíši, uka£ náa svou lásku tehdy, kdy? jame smutní a
ayslíxe si, že r»&s nikdo nemá rád.

Zápis
do sešitu

biblická
hra

6.

jk8í§ má ráo i to»,

roMta* bwzí »kmož
JaŽIS LIL U C2LH&Ä UCHO HOSTEM.
JEŽfS UŽ MÁ RAD tAKCfá®, JáKÍ
í S MÝMI CRIBAMI.

rádi»

Při této katechéti asi uf nelade čss na hru. ?očítd se
3 ní spíše pM daUía setkání v rámci opakování látky.
Pro tématický celek ji uvedeae zde.
;^:.ppa
/biblické hra/
Hru si rozložila« na čtyři části:
1/ Zacbeova ssasoaluva, jak přemýšlí o sobě a touží vidět
Jeiíle»
2/Zaeheua v^lese na strom Zřidle nebo židle postavená na
válentí/. Je^íá jde kol#ra. Zastaví se a osloví Zachce»
3/ reptání zástupu.
4/ tvobhovor Zachea a Ježíčea.
5/ JfstČ si penátujei na povídku o černé ovečce.
Co tí připomíná tento obrázek!
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BLÍŽÍ

SE

V X H O C E

a/ Advent jak© prípravné coba n© vánoce
b/ Jedžl&a vše správa«. UvSda&ovat si, Jaké následky
talže aít mé jednání.

Cíl:

Adventní v «lne c
nebo svíce

Rozsvítíme svíci adventního věnce. Zazpíváme si adkontní nebo jinou bísen k Ježíši nebo k ^arii. Kane. 101.

Úvodní
aodlitba

ana Ježíši, už se blíží vánoce. &iy .se budeae znovu radovat, že Bůh naa tebe poslal. &oc so tOÍ» ns vánoce, protele budeme slavit tvé narozeniny. I ay dostáváme dárky.
Chceme tobě, tjs^ince a tatínkovi udělat radost. Pane JežíSi, po&oz ná® udvlat tobě i druhým radost.
DŽti opakují vidy po dvou -lovech;
Pane Ježíši, * pooos náa * udělat tobě ♦ i druhým ♦
r»dost. Amen.
Slovo Amen znamená: äI s® to opravdu stene!

Hra

Uéti, te3 si oudese vymýšlet dárky! Chcete! Penise na né
nepotřebujete.Panečku, to nebudou jakékoliv dárky!
iředstavte si, že bychom měli takovou tajemnou wc, ja
kou nikdo kromě Boha nemá, že se vše uskuteční, co ai
ayalíse. Fozu&íte?
nejdříve si někoho vyberte, kono byste chtěly obdarovat ..<
Už víte? koho jste sí ty braly?
A ted sx vymyslete pro toto Člověka ten nejvzácnšjií dar,
který byste dotyčnému nejvíce přály. UŽ jste si ev!j dat
vymyslely?
ftyn i si řekneme popeřádku nahlas, koho bychom rádi obda
rovali a co Jase mi přáli.
/Příklady: našemu starému sousedovi bych přál, sby mohl
lépe chodit. Kalí babičce bych plál, aby neměla v obli
čeji vrásky. třaSemu Honzovi bych přál, aby nemusel nosit
tak silné brýle. Mašince bych přála krásné, dlouhé daty.
Sousedovým dět^a bych přál» aby jejich tatínek nerozbijel
nádobí, nebil Je a nekřiáel, když přijde v noci doaů./
Zvolná, Že přání dětí nebudou na tukové úrovni. Aspoň
poznáme hierarchii hodnot dětí/.
Ryní řekni to, co byste si sobi ne. více přály, kdybyste
měly zásračnou moc.
V dialogu s dětmi, při které® by se mělo každé dítě pro
jevit, vyhodnotíme přání.
Hra skončila.
^Sti, proč jsme rozsvítili na adventní®
věnci jen jednu ^víei? - frotoče advent teprve začal.

Jeií* «
svčtlo

rán Ježíš jo naše světlo. íaěe křestní svíce byla rozsví
cena na velikonoční svíci, která představuje Ježíše. Li
dé bez JeiíŠe chodí jakoby ve tmě. Keždou neděli v adventě rozsvitíiae o jednu svíci více, nebol Ježíšovo svět
le se blíží. V noci, když se Ježíš narodil, rozlilo se
světlo po celém světě.

Opakování
z falaul t ho

Jak zněla poslední véta, kterou jste si zapsaly do seši
tu? /JežíS ač uá rád ta! ového, Jaký Jsem i a
chyba
mi/. To je pro nás důloilté vědět. Vždy aě má rád. We-

znamená to ovšem, Že Ježíši děl áme vždy radost» že vidy
děláme vše správně.
Fozornč si vyslechněte následující příběh;

Příběh o
novostavbě

Ba konci ulic«» kde bydlí Jenda» se staví nový panelák.
Stojí taxi velký jeřáb» jsou tam na zemi panely» roury,
pytle s cementem, Železné tyče a jiný stavební naterlél*
íolem staveniště je ohrada z vláitého plechu» aby tm ni
kdo» kdo nepracuje na stavbě, nevstupoval. U vchodu na
stavedště je místo plechu jen drátěná pletivo. Sa spodní
atroně je dost zmáčknuté. ?řed tímto pletivem stojí Jenda
s Petrem a Marií a dívají se, jak daleko je stavba. Zají
má je, co taa vše leží kolem, Petr říká; TojŠae si to
prohlédnout." Přemlouvá Jendu a i-árii, ©by a ním podlez
li drátěné pletivo. Vůbec to není obtížné, když se pleti
vo trochu nadzvedne.
□Sti na stavedšti vesele poskakují.
3áhlo se k ar l ina sukní zachytila na konci železné trubky
s trrrrrh! Sukně má pořádnou trhlinu.
Co ted?

Děti
ai vymyslí
konec
příběhu
Účel
příběhu i
Naše jednání
může alt
däläí
důsledky

Jak příběh asi pokračoval? Vypravujte, co podle vašeto mí
nění dělala Mařenka» co říkala maminka, jak se choval Pa tr a Jenda?
1 vyprávění dětí poznáváme jejich postoje. Příběh nůže mít
ve své druhé Části odlišující průběh. Jde o to poukázat
na důsledky Fotrova jednání. Odnesla to Marie. Jaky postoj
zaujal Petři Je třeba ei uvědomovat následky našeho jed
nání. £a katechizujícíra je, aby řídil rozhovor kolem těch
to problémů. Vyvolejme jejích spor. Pak společně hodnotí
me. 3ylo by třeba vykrystalizovat i tyto pravdy: Každý
člověk udělá občas chybu. Důležité je, abychoa se odváž
ně přiznali k vině. Tím z velké části chybu napravíme*

Oruhý
příběh

Posuäte Janino jednání v tosato přiběhni
Ja:ú.Čka chce mamince pomáhat při praní. Maminka svolí a
Žádá ji, aby vyždímané pleny vytřehala a položila pěkně
do koše. Když ale maminka Ha věšet pleny, zjistila, že
jen vrchní tři pleny jsou roztřepané a ostatní leľí pod
aiäd zkroucené tak, jak je tam %a?uiuka joložila.

Modlitba

Jane Ježíši, je advent* Připravujeme se na vánoce, kdy oslavujomc tvé narozeniny. Dej, abychom v těchto dnech na
to iayeleli.
Děti: Prosíme tš, vyslyš nás!
?sne Ježíěi, possoz nám, ©bychom si uvědomovali, jaká ná
sledky alže rit naše jednání, a abychom si proto dali po
zor, než podnikneme něco, co není správné.
Pane Ježíši, dej, abycho?. dbaly na hlas našeho srdce,
kteří nás varuje před zlem.
Pane Ježíši, dej nám odvahu přiznat se, když jsme něco
provedli*
rané Ježíši, pomáhej nám, abychom nezradili ty, kterým
se něco nepříjemného přihodilo, jako Marii v příběhu*
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Kreslení

Jádro
katecheta

QviCení

Do sešitu najaalují děli adventní v^nec anebo an on
»vlci. ?od tí.a napíší /nebo se text nalepí/:

i. v Awnrri sb připravuji» ba vísoa«
CXI SX vSfeíAT, CO A JAK KONÁM.

!♦ Při večerní modlitbě po dobu adventu přemýšlíme, ada
jame svýa jednáním niko.w neublížili. Neselhal jaea»
ahych unikl pokárf ní? Nechtěl jaaa se zdát lepSíe,
nei jsem?
2. Krátká modlitba v e-!ventě:
i

AVE L
AD E K
VA N

IVA____
IRKA
MiL

Zina

UZáNA

AVID
E?a
NEŽKA
(NA

RENA
LÁVKA
VANA

íoplněnA písmena u křestních jaan pfepiŠ do dolejších
Čtverečků*
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CO JE DŮLEŽITOU 3
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P Ĺ M A

J K i f S X

Cíl:

a/ Křesl iné Haví svfetky.
b/ Prožívat radost a dčkovat za ni.

Co
potřebujeme

Je tx^eba mít připraveno:
lístečky, rozřezaní kreslicí čtvrtky ve velikosti pohled
nice, pastelky, fixy, barevný papír nebo staniol /alobal/

Ú v od

Jiti, které svátky jaon před námi? Kdy je štědrý večer,
kolik dnů /týdnd/ zb^vá ještě do Štědrého večera?
Vyptáváno se, co si děti pamatují z posledních vánoc.
Proč slavíme vánoce? /Pán Ježia se narodil/.

Připomínka
adventního
evičení

A nezapomněly jste na přípravu? fia co js^e ai po dobu
adventu zvlášt dávaly poaor? /Všímat ai, co a jsk konám.
Neublížil jsem nikomu svým jednáním?/
Rozsvítíme si teS adventní věnec, poněvadž váz chci vy
pravovat, eo se událo v noci, kdy se Ježíš narodil»

Ježišovo
narození

Q vánocích ve svaté noci se stale nčco zázračného. To
nejzázr&čnéjlí, co se jen na zorni mohlo stát, i árii se
narodilo Jiti. Bylo tak malé, jako všechny právě narose
né dětí, vypadalo obyčejně, & přece bylo zvláštní. . Ho
se stát králem a udělat všechny lidi Slastnými.
aria měla s sebou plenky. Zabalila do nich dítě a proio£e neměla postýlku, položila dčlátko do jeslí na slámu.
A tak ležel krti v jeslích, kam dávali krmení pro zvířa
ta. Bohem poslaný král světa se narodil ve stáji» Stalo
se to nedaleko Místečka Betléma»
Lidé v Betlémě spHi. Kevěděli, že se narodil Bohem po
slaný král, Kristus. Avšak venkuwna poli byli pastýři,
huseli hlídat ovce. Zapálili obou a seděli tiše kolea
něho. Ovce ležely nedaleko nich a spaly • Ha bbloze sví
tily hvězdičky» Irávou províval vánek» Bylo ticho.
Hajefnou se pastýři hrozně lekli, protože se tak rozjas
nilo, jako kd^by začalo svítit slunce. A v tom svštle
stál Boží posel, anděl. Pastýři dostali strach.
Ale anděl jíš řekl: *Mebojte se. Kám vám vyřídit n.co,
nad Čím se budete velice radovat. Harodil se Bohem pa»
al&ný král - Kristus. On bude Zachráncem, spasitelem,
na kterého jste tak dlouho Čekali. Stalo se to v Betlé
mě. Rychle tam utíkejte. Semlšete se zmýlit, . rotože na
jdete dělétko zabalené v plenkách a ležící v jeslích.*
Pastýři si říkali; ’Tajíme rychle do Betléma. Uvidíme,
co se tam stílo a o čem nám Boží posel vyprávěl »Vidy!
se narodil náš Zachránce, Spasitel!•

U 2,8-14

kCú»e dát« i přímo přečíst text z Písma /Lk. £,C-14/»

Lístočky
přání
dětí

Maminka rozdává dětem lístečky a každé dítě napíše ne
bo nesluje, co by si přálo k vánoedm. ?ak se přání
přečtou» Ptáme se, zde i děti už přeaýólely o švých
dárcích druhy»•

Proč dary
o vánocích

Vysvětlíme, proč si lidé dávají dárky o vánocích: BYu
nám dal veliký dar, z kterého se mHene velice radovat:
brodil se : án Ježil. V n m uakzuje Otec svou velkou
lásku. JoTí§ nás přivádí do Boží rodiny. Je to náš Za
chránce - Spasitel»

- JO -

Od koho dostávše dárkyJ I když nám dárky koupili rodi
če, vděčíme sa ně především Boha« On mám dal Pána Ježí
še a všechno, co potřebujeme k Životu«

Zpěv

Zazpíváme ai vánoční píseň« aež m^tka zhasne adventní vě
nec, řekne: w?^ne Ježíši, těšíme se na vánoce, kdy sla
víme tvá narozeniny« Ty jel nade radosti * Děti opakují:
"Ty jsi naBe radost! *

Jak se
slaví
svátky

Když slavíme nějaký svátek, narozeniny, co všechno pa
tří k tahové oslavě< Přání, dar, dort, cukroví, sváteční
oblečení, radost, Štěstí»
4ývá každý den svátek?
Zevšednilo by nám to» 3dh ntó dal svitky a slavnosti, abychom se caohli už dopředu na něco těžit, abychom měli víc
radosti ze života, abychom sakouAeli Štěstí a spokojenost
a cítili více než obvykle, že nás 31h má rád« Vznikl zvyk
dávat si dárky k vánoci«, nebol Bůh nám poslal Ježíše«
Jal nám tím to aejdražží.

Adventní
předsevsetí

Haším darem Pánu
Ježíši k vánocům bude snaha,
abychom byli pozorní vůči druhým« !Ja tento neviditelný
dar Pánu Ježíši k narozeninám nechceme zapomenout.

Taneční
přání

Abychom hned uskutečnili Jedno předsevzetí připravit i
druhým radost, vyrobíme vánoční přání. Nakreslíme hebo
nalepíme na nařezaná čtvrtky s kreslicího papíru buč
hvizdu nebo stromeček nebo jesličky« tikovým písmem na
píšeme:
8AD0STX a

Zápis
do sešitu

SVÁTKY!

8. 0 VÁNOCÍCH SUV&X KABCZEMISY PÁKA JEŽÍSl.
Jlžfi SE SASCDli. V :MřTLÍatÍ.
?fikreslí^e hvězdu.
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Cvičení:

?ri čtení začni u písmena SU Spojuj potem jednotlivá
pí^ene ve Mlsy pfí^ek. Výsledek udává seli ne joblíbeaijSí vánoční píson.

Jak nůie vypadat v^etfíáená hviada nebe etroacček
který naleptav na papír:
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Cíl:

O í T i

-

PÍ M

A

K K k L

ŠTÍTA

a/ Příchod mudrců * Ježíá král světa,
b/ Nesuším mít vSechno, co mají druzí.

Jseia dítětem Bořím a přítelem Pána
ší bohatství.

To je mé největ

□ jesliček
Zpěv

KaUcheze probíhá v blízkosti jesliček. Z kancionálu si
zazpíváme: "Poj3to věichni k jesličkám" /č. 202/ nebo ji
nou koledu.

modlitba

*Boie, ve svaté noci jsi na celý sv^t rozlil své světle
tísi, že jsi poslal Pána Ježíše. Veä nás vždy tímto svět
lem» jako dli mudrci za hvězdou, aby se motali klanit na
rozenému králi, Zachránci a Spasiteli světa. Pro Krista,
naScho Pána." Amen.

Opakování

Kilé děti» oslavili jwe vánoční svátky. Byly pěkné?
Proč jase slavili vánoční svátky? Jsem rád, že to už ví
te. 2vo, poj3 šerá k jesličkám a vysvětlí nám, koho tady
vidíme. /ľarii - JežíSovu šatku» Josefa, pastýře» tři
krále./

nové
látka

Snes si budeme vyprávět o příchodu mudrců z východu do
Betléma»

Mt 2.1-12
svými slovy

daleko na výehodě žilo tehdy několik moučných mužů. Pře
četli mnoho knih. Nejraději pozorovali v noci hvězdy.
Ječné noci uviděli jakousi novou hvězdu. Byla velká a
krásná. Ä jak nádherně svítila! Byli přesvědčeni o tom»
že je to hvězda velkého krále, který ae narodil.
^udrci zatoužili uvidět tohoto krále. Vydali se na dlou
hou cestu přes pouáí s velbloudy. Jak to vypadá na pouš
ti. jsme si už jednou řekli. Kdo si na to pa;aatu^e?
/Viz 2/2/. Byla to svízelná cesta. Nejednou je překvapi
la písečná bouře. Ale laudrci sa neušli odradit a vytrva
le peli dál směre»» kt^ry jim udala hvězda. Když přiSli
do Palestiny» vyhledali v Jejím hlavní© a četl Jeruzalé
mě krále Maroda a ptali se:
"Kde je ten narozený Židovský král? Uviděli js&e jeho
hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.*
Král Herodes se lekl, měl strach o svůj trůn. Byl to zlý
člwěk. Svolal moudré muže svého národa a vyptáv&l se
jich, kde se má král narodit. Sekli mu: "V Betlémě."
tierodea poslal proto mudrce do Betléma, aby tam hledali
novorozeného krále. "Až. ho najdete, oznamte mi to, abych
se au i já poklonil."
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, se mudrcům za
se ukázala. 51i za ní. Pak se hvězda zastavil© ne 1 mís*
te$, kde bylo dítě. Mudrci se zaradovali nevýslovnou ra
dostí. Vstoupili do dopíu a uviděli dítě s jeho šatkou
Varií © Josefem. Bítě vypadale jako každé malé dítě, ale mudrci vždčli, že to není obyčejné ěítí. Byl to král,
kterého tak dlouho hledali, který se měl stát nejxocnčjším králem světa. Uctivě před něj poklekli. Položili před
nčho dary, které přinesli. Byla to krabička se zlatém,
džbán s kadidlem a nádoba s t^rhou. Byly to drahé věcí,
ale mudrci je rádi dali.
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Aplikace
na nás

Toto se tedy stalo, když byl Ježíš ještě maličký.
Teo budeme o to^ přemýšlet, co nás tento příběh z bible
říká pro náš ?ivot, co Fiká © našem přátelství s 3ohea.

1/ Ježíš «
Pán světa

1/ Byl Ježíš úplně obyčejný» dítěte*?
/Byl králce, Páně®, ".oheň poslán -7 as i tele»/.
Odkud pocházeli první lidé, kteří uvěřili v Ježíše po je'
ha narození? Byli to pastýři z Betléma. Pocházeli z židovakého národa. Ale mdrci přicestovali až z dalekých
krajin. Ježíš d&l pomást mudredm, Že je i jejich králem.
JÍHO SVITA. JIŽF

Pokleknutí
před Boheu

Proto když v a tmi pí ne do kostela, kde je Bůh zvléšl přítosm, poklekáme na jeda© koleno. Tím chceme Boha a PA*
nu JeCíši prokazovat úctu a pozdravit ho»

Zpěv

bučíme se novou píseň, kterr-. se zpívá na svátek Zjeve*
ní Páně /n^ svátek Tří králů/: "Uzřely všechny končiny
země spáeu našeho oha." /Kane. 612/.

2/ Mé
největší
bohatství «
Boží
Hvot

Před vánocemi jste se těšily na dárky, které dostanete.
Ale rodiče vám nemohli splnit všechno, co jste si přály»
Seal to proto, Že by vás neměli rádi. Chtěl bych vám vy
světlit, Že Bůh i rodiče vás &ají rádi, i když vám. nedá
vají všeermo podle vsácho přání.

UŽ z jeslí nám dává Ježíš ponaučení: *Jsem sice král
světa, aohl jsem se klidně narodit v paláci krále Horo*
da, ale vyvolil jses si zn místo svého narození betlém
skou Jeskyni, která byla vlastně chléve». Menši jsem pos
týlku ani kočárek ani teplou vodu z -vodovodu, černěl Jsem
žádná autíčka n« hraní. Chtěl jsa® vám tía připomenout,
že mít různé věci není tím největším štěstím člově
ka. Jste přeme
. Oti. JoálMN máte být se mnou u Ot
ce v Boží® království, kde vis nebude chybět nic. 5®íte
se už te3 r&dovot * Božích d^rů, které vám Otec posílá.
Ale nemyslete si, že věci jsou nevyhnutelní nutné
pro vaši trvalou spokojenost»*
Porozuměli jste aspoň trochu Jánu Ježíši? Jsiae ;oží děti
Mám v sobě Boží život» To je náš aejdražší poklad.

Radost
z koního
dobra

Prožívaly jste už tu velkou radost, když se vám nškdy
podařilo nikoho potěšit, n«kom něco darovat anebo půj
čit? Snad se vám to nejdříve nechtělo, než jste se roz
hodili: *Uděláa to, abych byl Ježíšovým učedníkem.’* Ma
še přátelství s Bohem takto zesiluje, i když si toho ne
jsme vědomi. T^kto se Ježíši stále víc podobáme.

úkol

Do příštího setkání poprosíme maminku nebo tatínka, aby
nám vysvětlili, co kdo kolem vánoc nejvíce potřeboval, a
proto váa rodiče nemohli koupit to nebo ono /starší ses
tra potřebovala třeba lyžařskou výzbroj, nebet pojede se
školnou na hory. Ta stojí mnoho peněz, a proto ti rodi
če nemohli koupit dů® pro panenky./

Do ae-ixitu

;.

5 JI PÍM A KRÁL ST&TA.
.Mudrci se pí iďli klanět Bohu.
^ým největším pokladem je, že jsem dítětem Botím
a přítelem ?ána Ježíše.
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íSOCl 11 b M *
ve které
se arc^lí
poznané pravdy

flwtnlsii slovy vyjádříme Bohu své city.

Cvičení:

Doplňte do
1.
2.
3.
4*
5

cípd hvizdy následující výansay slov;
nouze
chlap saké křestní j&áno
nástroj ke pe$ní
svítidlo
dívčí křestní j^éno

se narodil Pán Jsžíž.

hTět^ udéTfijí místo, kdo
’

- J5 J I H i

V T P K * Y U J 8

O

OTCI

Cíl:

a/ Upozornit no Ježíšovu jednotu s Otcem
b/ Máš tatínek a maminka nám trochu připomínají Otce

&is?ézáuí

Slyšel n^kdo z vás už příhodu, jak se dvanáctiletý «Ježíš
na pouti do Jeruzaléma ztratil pH zpáteční cestě? TM
dny ho Maria a Josef hledali a Jakosti. Když hc konečně
našli v chráně, řekl jin JeHšs "Proč jste mě hledali?
Což jstfc nevěděli, *e musím být tam, kde jde o věc m éh o
Otce?*

Ježíš
vypravuje
o Gtci

Jan 5,43 ...

Jeřic svým učedníkfim často vypravoval o Otci: "Já jsem
přišel ve jména Otce. Ctec mo poslal. Otec mě má rád a
ukazuje mi věecano, co sám koná. Kdo nemá rád ^yna, ne*
má rád ani Otce, který mě poslal. Skutky, které konám,
dokazují, Že mě Otsc poslal.* /Jan 5,43.20.23.36/•

Jan 7,15-17

"Žié? se divili a říkali: "Jak to^ Že se on vyzná v rísmi, když se tom neučil?" Ježíš ji i ua to řekl; *&oje učení není uoje, ale toho, který mě poslal.** /Jen 7,15*17/

íkáx

m 6,a-i5

"VáJ nebeský Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosí
te. Vy se tedy modlete takto:
Otče náč, jenž jsi na nebesích,
posveí se jméno tvá.
Přijď království tvá.
Odpu«títe-li totiž lidea jejich poklesky, odpustí také
vám váš nebeský Otecj ale kjyí lide® neodpustíte, ani věš
Otec vám neodpustí vaša poklesky." /Yt 6,8-15/.

Mk 14,36

Když se Ježíš rodili ve své mateřštině, oslovil Otce
"Abla**, to je v aramejštině tolik jsko: Tatínku! Yilý
Utčei //k 14,36/.

Jan 20,17

Po své® zmrtvýchvstání fekl Ježíš: "Vystupuji k svému
Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašem Bohu.*
/Jen 20,1?/.

Mi 28,18-20

Než JežíS odešel opět k svém Otci, řekl svým apoštolům:
"Je mi dána všechna sec na nebi i n- zemi. Jděte tedy^
2Í^káv$jte as učedníky všechny národy a křtěte je ve ^mě
nu Otce i Synu i Ducha svátého." / Yt 28,18-20/•

Úkol A/

* neděli dejte dobře pozor, jakými slovy kněs začíná mši
svátou. Zeptám se vás na to při příštím setkání.

Jaký je
náš nebesky
Otec
M 6,25.32

JeSÍŠ ná:u vypravoval o Otci. Přemýšlejte teď o to®,
jaký je náš nebeský Otec.

Ačkoliv jsme dnes už mnoho slyšeli z Písrns svátého, pře
čtu vám ještě jeden tSryvek, z kterého můžeme vidět, jaký
je Otec.
"dodělejte si starosti o svůj život, co budete jíst ne
bo cc budete pít, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než ša
ty? Podívejte se nu ptáky v povětří. Hesejí ani nežnom
ani neshromažďují do stodol s věž nebeský Otec je Živí.
Copak nejste o ianoho cexmšjší než oni? Váš nebeský Otec
?řece ví, že to všechno potřebujete." /M 6,25*26.32/

- 36 Jaký je tady nebeský CtecY

Ochrne děti nejdříve sw vypočítat vlastnost i Gtce. by
pak doplníme» Ctec je saený, stará se o všechno, je dobro
tivý a laskavý, děví každém, co potřebuje, zná naše po
třeby, odpouští» Má aáa všechny rád» Viluje nás více než
tatínek o šminka» Velikost jeho lásky si ani nedovedeme
představit.
Každý
tatínek a
maminka
jsou trocM
obrazem
nebeského
Ctce

Drahé děti, abychom si trochu dovedli představit velikou
lásku našeho společného otec, dal nám tatínka a in?mnku.
Tatínek a malinka se starají o vše, co potřebujete» Mají
vá» rádi.
Evo, povša ni, už ala jednou dělala starosti s tím, Že
ne začátku zimy budeš potřebovat nové boty, zimní obleče
ní a £e totéž potřebuje i lirek? Tatínek a maminka nejen
na to &yslí, ale uvažují tské, zda jejich výdělek na
všechny clmořádná výdeje bude stačit.

Aneoo dovedli byste říci, kolikrát vfe maminka a tetinek
už odpustili, když jste něco pokalili, něco nedobrého vy
konali nebo íxä něco z^pošnli? To vůbec nevíte, kolikrát
vám už odpustili.
Máme prosit

"Prosím! *

Důsledky

Bůh je dobrotivý a plný lásky. A přece si přeje, abychom
prosili v modlitbě, když o a$eo žáďl^. Dočetla jsem se
toto:
faminka a tonika sedí u stolu. "Chci krajíc chleba!* říká
tonika. Šmink* neodpoví. "Chci chleba!" opakuje Monika»
Ale ^arsinka - snad neslyšela? Veaiaka začíná vypravovat
pohádku:
Byla jednou čarovná sahr&da. Z délkybylo vidět nádherná
květiny & vodotrysk. Zahrada byla ale zEcačaná. Lidé chtě
li přelézt zed, aby se do zahrady dostali. Pokaždé, když
se domnívali, že jsou už nahoře, narostla výška zdi a li
dé padali dolů. Tu vzali asketu a chtčli bránu rozbít»
Sekera se rozpadla. Tu vzali lidé ohent aby bránu zapá
lili. Ale oheň nechytil»
Vtom přišlo dítě a vyslovilo jen xalé slovíčko» *eklo:
"Prosím!” a brána se hned otevřela. Dítě vešlo do krásné
zahrady.
Když to Monika slyšela, začervenala se a řekl»: "Prosím,
dej rai krajíc chleba."

Proč se otevřela brána, když přišlo dít ľ? Ha co nás chce
tato povídka upozornit?

Ale i nebeského Otce máme prosit.
Jaká radost, když se
modlit k nebeaké^u Otci!
Slyší nás?
Ví o nás?
Uá nás rád?
Stará «e c nás?
Odpouští nám?
Je tk mocný a boha tý, aby nám mohl
dát, co potřebujeme?
Modlitba

Jestli je to taký společně a© pomodlíme:

- 37 W nebeský Otdo, ny
tvoje děti, jeětě se neudíme o
sebe starat, ale ty «e staráš o nás tím, le jsi nám dal
tatínka ä maminku a lidi, kteří vyrábějí to, co potřebu*
jim« 2schovej nám tatínka & senInku, aby nám vidy přip«iínaii tvou starostlivost a ’obrotu.*

Děti: rosíme tě, vyalyá nás!
Dej, abychom ubodlj tvou otcovskou dobrotu, když nám ji
uksaujej tém^ř na každém kroku*
>j, abychom se vše Mfí darovali.
iMj, ábyoJMm jednou i my mohli lidem ukasvst tvoji lásku.

Zápis
do seáitu

Úkol 3/

10< JisifS VYP AVUJK O CTCI.
TATÍ'í SK A >-mo:A
pai ^SWÍ LÍSKU
A SŤÄPOSTLIVOS*
0TC5.
3a váe poprosíae a podákujene»

Do pMStího setkání nopiětě ne bo nakreslete do seMtu

a/ co dělá tatínek
Kamínka pro váa
b/ Jednu prosbu, kterou, byste chtěly předlo lit nebeskárnu
Otci

Lůžcme a® naučit tuto píseň:
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ZEM®, KBE ŽIL Ckží§, C KTSHfe YmAVBJE PÍS O SVATÍ /3IBLB/
Cíl:

a/ *ívot a km jiná, kde vyrostl a pLnobil Ježíš, vypadá
jinak než naše zemí.
b/ Začínáme poznávat svět.
ještě &álo cizích krajin.

Metodická poznámka;
Tato katecheze má za cíl vypravování® přiblížit zemi,
kde žil Ježíš. Ideální by byl©, kdyby se mohly současně
proiaítat diapozitivy ae Svatá země. Jde čistě o to, aby
děti získaly první nejzáklznější peznetky o Palestině,
kde se odehrávaly hlavní události, se kterých žije naše
víra*
Úkoly
a minulé
katechese

a/ Nejdříve si ukážeme kresbičky na témě: Co dělá ta
tínek s maminka pro nás, snebo přečteme, co děti o to»
napsaly•
Koho nám připomíná tetinek e t*u.minka? /našeho společ
ného Otce/.
b/ JsW^i slovy začíná kn^z v neděli mši svstou?
•Ve jménu útce i Syna i tucha svátého* * Těmito slovy
začínáme dnešní setkání.
e/ Keš$ý
Jí svou prosbu k Otci, kterou jste ai
napsaly <ui€bo nakreslily*

Ve J^énu
Otce • ••

Vstaňte* nVe jmém Otce ... /připojí se prosby dětí/.
Posadte se*

Vypravování

unes poletíme v duchu do země, kdo žil, učil a zemřel
Ječíš. Ta
se jmenuje Izrael. Kdo chce * námi jet?
8«, ty ne? Praš z* nehlásíš? To prcce bude zážitek! V Kuzyni, na pkažské» letišti, nastoupíme do letadla. Při
pevníme si bezpečnostní pár před startem a už se letadlo
dá do pohybu. Díváme se z okna. Trávník obrovského letiš
tě se čím dál tía* více od nás vzdaluje, strofy, silni
ce a auta jaou stále menáí. Kaše letadlo stoupá výš. Ul
js^e nač mrsky. Slunce nádherná svítí. Letuška nún nabí
zí jako občerstvení pomeranče.
hedvábné» papíře, do
kterého jsou zabaleny, je vytištěno; Ll^KCK. *ío je prv
ní pozdrav země, do která letíte,*' říká letuška*
8áhle se objevují ve vatové pokrývce pod námi otvory.
Js.^ překvapeni. ViJí^e zřetelně hory s ledovci. Jsme
nad Alpami*
8aše letadlo míří stále k Jihu. Asi po dvouhodinovém
letu přistává v nímš, aby přibral© pohonné látky a poš
tu*
ale nevystupujeme. Vzpmíné®® na Svatého otce,
který tady bydlí ve Vatikáně. Brso se opět vznáší náš
létající pták ve vzduchu. Ale t©5 pod $ebou ut. nevidíme
pevninu, nýbrž .uoře. Letíme nad Středozemí!» mořaa* Pi
lot volí kure sažrom na východ* Trochu si zdřímne»«, po
něvadž jsma ráne brzy vstávali* 1 o několika hodinách se
konečně objeví bcm zomě. Je kál nějak teplo, ^ebe už nlní tak krásně modré jako v Itálii. Krajina leží Jnkoby
v nažloutlém oparu.
*Ca je to tam, něco se vine jako hadi** vykřikne někdo..
To je J o- r d á n , řeka, kteří protéká Palesti
nou» vlévá se do Mrtvého noře. Ví někdo z vč.9, co se
stel© u Jordánu, když Ježíš hlásal loží království?

Letadle*
do
Svaté země

- 39 V Jordánu byl JeiíŠ pokřtěn. Ano, v nedali po Zjevení
Páně jsme slavili svátek křtu Páně. 1 o obou stranách ře
ky Je pás zeleného porostu, sic pak uš začíná Judská
pouH* Vidíte ty kopce baz lesí a trávy? Podobají se po
vrchu Míníce. Jen písek a krmeny. Sádná voda.
"Kde bydlí lidé?" Obyvatelé pouště bydlí ve stanech a pu
tují se svými stády ovcí nebo koz kolikrát smoho hodin,
ae£ dcjdou ke studni. Ale je treba se připravit na přistá
ní. dundy si na sebe vzít ne^a^íto. Je tady velmi teplo.
Ale dajte si na ’nlevu plátěné kloboučky nebo kšiltovky,
abyste nedostali sluneční úpal. Letadla přistane v Ammánu,
v hlavníra nůstů Jordánská. Po pasové kontrole nás odveze
autobus k nedalekém Galilejskému jezeru. Zde Ječíš po
voněl Petra, Jakuba. Ondřeje ä Jana zs apoštoly. Byli ry
báři. Kolem Galilejského
jezera cho
díval JeČÍS češte se svými dvanácti apoštoly nebo sc pře
plavil lodičkou pres jezero. Galilejské jezero je velké.
Obyvatelé z okolí je nazývají mořem. Aímé kopce porostlé
trávou $ olivovými stmsy lemují břehy. Zde aa místě těch
to rozvalin stálo kdysi za Ježíšových dob jeho nemilej
ší aUlsto. Bylo to Kafarnaum.
Autobus nás v$Z€ dál do Xazareta. terén se zvý
šil. Js$e v kopcovité krajině. £a svahu jednoho z těch
kopců lečí městečko lazaret. Me Ječíš vyrostl. Když už
byl dospělý, pracoval jako řemeslníte s Josefem, který mu
zastupoval otce. baria Ji& vařila, ručně Tlela «nouku a
pekl® placky z mouky /chMby/, prala a uklízela.
V Mfitareté »řespíme. Uličky jsou Jaké, domy vypadají jsko bílé kostky, lidé chodí jinak oblečeni. I muži nosí
na hl<v& kus bílé látky, zavezli nás do axoderního hotelu,
kde je i vodovod. Toutíme se osprchovat.
Báno se jode dál. ?onenáhlu vjíždíme do úrodné rovir^y,
kde nás překvapuje jole s obilím a zeleninou. Zde je doststsk vody.
Pc půl hodince se náš autobus znovu vine mezi kopci, kte
ré jsou čím dál pustší, rojítdíaa Judakou pouští. Za ne
cel u hodinu se autobus zastaví. Jsme u hraničního pře
chodu do státu Izrael.
’’Tam je izraelská vlajka; bílá s dv^na bleděmodrými pru
hy a šesticípou uvizdoui*’ volá nmkdo vzrušeně. UŠ v Jordíuxsku js^wř nemohli rozluštit nápisy. Arabové aají jiná
písa^na. A Xzruelitá äIuví a píší zase hebrejštinou. Před
námi je Jeruzalém, hlavní město Izraele. V Je
ruzalémě si prohlížíme ckrámové nádvoří, na kterém kdysi
stál nádherný židovský chrám, pak jdeš® do chrámu Svaté
ho hrobu, který uzavírá i místo Ježíšova ukřivování, a
potom putujeme cedrenským údolím do Getseaanské zahrady
a na Olivovou horu.
Betlém je naší poslední zastávkou na zájezdu au*
lotusem. Za čtvrt hodiny jsnie tam. V Betlémě se Ježíš na
rodil. Kdy ž Panna *aria a Josef kvůli sčítání lidu šli
z K^zareta do Jetlé^a, neexistovaly Ještě autobusy. Vmíte si představit, jaká namáhavá cesta to musela být,
když xéli Jen oslátko? A v
r.ě je nečekalo žádné
pohodlí. V noclehárně nebylt £Í$tgu Tak se uchýlili do
jeskyně, nad kterou později byl vybudován velký' kostel.
Betlém skutečně vypadá trochu tak, jak bývá nua&lováno
pozadí jesliček o vánocích.
fo návratu do Ammánu, kJe je letiště, kcnříme °vŮj výlet
do Svaté žerně.
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Zápis do
sešitu

-------------------------------------------------- - ---- _------------------------------ _
11. J.ÍŽÍ5 ŽIL 7 PALESTILS. Je to v dnešním .státu

JCIGžAOKO a Iz-ROL. Mluví se tam arabsky •
hebrejsky. V táto send by-dlí Arabové a Izraelité
/židé/. ilavním systém státu Izrael je JMUZALČM
Jl SťS SK XAKOSIL 7
V NAZARET? BTDLSL
□G ÍKT. V
ZKKJm.
Modlitba

Pane Ježíči, v
jsme se podívali do země, v ktoré
jsi vyrostl, Čil e umřel. Jc to tasí zcela jinak než u
náa.
výlet v duchu přebílil bez překážek. Kdybych©«
ale ta® skutečné letěli, bylo by to značně nebezpečné,
poněvHž^jscu tíaa válečné nepokoje. Člověk není jist
před nikým. ÍJožg, dej obyvatelia Palestiny zase mír a
pokoj. As;«n.

tfkol

deptejte s*» rodičd, zda neeejí vyobrazení z Fslcetiny.
nebo ze státu Izraele.

Do příštího setkání si nakreslí deti letadlo, ak se
vznáší nad Palestinou. Pod letadle« je vidět řeka Jor
dán.
uooro^olnd civčení;

apoj hořejší a dolejší kruh o

xi obdélníky.
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Cíl:

N Ä

K C ’ I

a/
utišuje oouM
b/ £eboj se, JgHŠ Je s t<?bou

Zahájení
lazpíváae si: *Kristus «esi náml, aleluja.1* /Kane. 632/
ZpČVOm
M&áli jste nějaká vyobrazení ze státu Izraele nebo Jor*
Připomínáme si
minulé
dánska? Obrazy si proMÍŽÍme a X. vysvětluje.
setkání
Vypravujte si, zd® jste se už někdy bély. Vzpoadnejte,
Chvíle
kde a kdy to bylo.
strachu
Být doaa, když rodiče někam odváli. Ztratit se v nezná*
u dítěte
mé® náwtS Ä* zabloudit v lese. /řednéet básničku nebo
zazlívat píseň, kd; £ jsem ji dobře neuměl. Přiznat se,
kdy dít« něco rozbilo &nebo ztratilo, strach před zvířa*
ty, před tnou, před lékaře«, strach z pobytu v nemocnici,
strach pi'^J posměchem pro vlastní nešikovnost, pro svou
víru, Jírech pfed výčitkami rodidě.
I dospělí lidé se íaohou ’estat do situace, kdy aají strach
Přeístavte sl, i apoštolově jednou něco takovoM* prožili.
Chci vám o to^ vypravovat, nebol tento příběh z bible
skrývá v sobě tajemství, jak se zbavit strachu.

ž* 4,35-41

Kdysi káxal
J^<iíä u b?$hu usne a are takého Jezera. TSiil
a vyprávěl lidi» a. o Bohu, který j© má rád. Uadravoval n^oené a posadil se zase do Po trovy loäky, aby k lidejk aohl dobře Muvlt.
Když přišel veder, byl Ježil unaven. Ale stéle přicháze
li lidé, kteří ho chtěli slyšet. «ovMéli, Že je tolik unaven a r-«dopřáli w klidu. Tu řekl Pán Ježí ä Petrovi:
*Z®jedea na crMV břeh.“ B<- toti? byly hory, kls nebyd
leli lidé, a proto si t^ mohli odpočinout. LoSka vyjela
qe. jezero. Pán Ježíš sl lení, položil hlavu na polštá
řek a usnul. Učedníci ai tiSe vyprávěli, hby no nevzbu
dili.
Zpočátku fcyls pěkné pečs-jí. Večer byl klidný. Ivězdy se
chvěly
vysokém nebi. Vítr se lehce opíral do pl^clwt.
Vlny t i
':J’■
k?yhy si 3 ní chtěly hrát,
hdyt váak byli uprostřed jezera, počasí se zněnilo. Ifvčaáy zadzely, vítr «cmílil, r^lé vlny se zvčtSily a bily
•lo lc?ky, jako kdyby ;1 chtěly rozlomit. Vítr hnal looku vo hlsdiaČ. Ta tančil» ne vlnách.
Učedníci e© začali bát. Chvílemi byli vodou skoro zali
ti. Zdálo ae jim, Že se loí ?otopí.
A co dělal JoŽíá? Ležel v loSco e spal. Bylo au jedno,
že se utopí?
Učedníci £11 za nía. Probudili ho a volali: bistře, posmns! Ton^ra! Cotpek je ti jedno, Se se oteplse?"
Tu no Jeli5 probudil« -lyšrl slučení vetru a hukot vln,
al& noMl se. Ptal set n?roč ae bojíte? Já bych přece
nedovolil, abyste s# utopili!*
Pek vstal e podivní se na rozbouřené Jezero. Pak ooručilt
*Utiš as^větře’ Utiš ee, jazero!” ^je^nou nestalo ti
cho. Vítr uj’tsl a vlny přestaly bít do lodi.
JežíS se zeptal u^ečníkl; WLŽ. víte, le jste ae nnou vždyc
ky v bezpečí?* Včelnici aa neodvážili nic říci. utydělÍ
se.

- 42 Ponaučení

L Ame*li strach nebo když se bojíme, říká i nám Ježíš:
*Proč se bojíô? Jsem s tebou!* N., opekaj, co nám Ježil
říká.

PäOČ SK BOJÍŠ? JSEM S TEBOU I
cetba
s Písma

Nyní si přečtem tento příběh z Písma svätého. Bible je
nafte nejvzácnější kniha, nebol obsahuje Boží slovo. Pro
to rozsvítíme svíci a vy si všichni stoupněte do polkru
hu. Pokorně nasloucháme líčení události, jek Ježíš utiôí
bouři na Gene žere tak éra jezeře.

Wk 4*35-41

"Téhož dne večer Pekl sv^s učedníkům: "Přeplavme se na
druhou strana!" Opustili zástup e odvezli Ježíme lodí,
na které byl. a j in P ládi ho doprovázely. Tu se strhla
velké bouře s vichřicí ä vlny se valily na lod, Že už
byla skoro plná. On však na zádi lodi na podušce spal.
Učednici ho probudí s řeknou ma: "Mistře, tobč je Jedno,
že hyneae?" Tu vstal, pohrozil včtru a řekl moří: "Zalk
ni, utiš sel” I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíc
jim řekl: "Proč jste
tak
ustraa&ení?
Ještě nedáte víru?*

Slyšeli jsr.es slovo Balí.

Děti: Bohu díky!

Zdůraznění
hlavní
myšlenky

Pén Ježil tím chtél nejen a. ofttoldn, ale i náa říci:
Vroč se bojíte? Spcxahnlte 3« na sine. Můžete mi ddvčřovat. Jseci přece s váai.w Toto bychom si měli vel ni dob
ře zapamatovat, když na nás přijde strach.

Modlitba

'fyní se obrátíme na Ježíše modlitbou v podobí přímluv.
Vy vždy po ml opakujte: NEBOJÍM SI, TI JSI SK KMOU.
Ježili, ty !5t? á5 rád. Nebojím se, ty jsi se nnou.
D«ti opakují: Nebojím se, ty jsi se mnou.
Ježili, ty jel mocný. Nebojím se, ty jsi se mnou.
Ježíši, ty víš o v^em. Nebojím se, ty jsi se &nou.
Ježíši, když as mne přijde strach, nebojím se. Ty jsi se
anou.
Je^ífti, když se .aóm k nč'exu px^iznat, dej ni potM sílu
říci: Nebcjín ae. Ty jsi se wiou.
Ježíši, u tebe je nás vždy dobře. Nebojím se. Ty jsi se
mnou.
Ježíši, až přijdu jednou k tobě, nebojím *e. Ty jsi se
anou.

Píseň

Píseň: Ježíš Žije, aleluja.
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2J
3/
4/
5/
6/

On
On
On
On
On

je
je
je
je
je

L-5sk&, aleluja*
dobro, aleluja,
Štěstí, aleluja*
krása, aleluja.
všechno, aleluja»

:ira

leS «1 tuto scénku a bible autora jam* Se židlí nebo kře
sel utvoří»® louku, ve kteří je Ježíš se evýní učedníky*
Já přík»« propustit zástupy. Apoštolovi posílají lidi
pryč. Jelís «i l*hne v lodičce na polštářek & usne*
Jouři naznačím rozhoupání ;s židlí, sházení® a rozsvěcová
ní» elektrického světla, -roa
napodobit ddčry va
řečkou, která je omotaná látkou,
plechu na pečení.
Apoštolovi čerpají hrnci vodu z loďky* Pak vzbudí Ječíáe*
Volají; "Potápím su! Je ti to jeáno?**
JeŽÍŠ utiší bouři* Povzbuzuje k důvěře a víře v něho*

?íseň

Můžeme si zazpívat: "Nebojte se, radujte se. Kristus
slavný vítěz z hrobu vstal.*

Do sešitu

u. áoM

dtxSí

souSi

ha

jmfa*

Úkol

7o příští kateeheze nabalují děli loíku v bouři, ‘od
kresbou si připíjí:
SE* J^2f§ JE SS LNOU.

Cvičení

Ipoj jetnotlivé body podle pořadí.

Na Geneseretaké® jezeře
Iripoaoň si větu, kterou ai chcéS nejvíce p^etovat
z minulého setkání*

* 44 -

J K 2 'f *3

UZDJATOJJ

mociiao

Cíl:

a/ Ježíš se ujímá ubohých a nemocných« Vést dčti k pře
mýšlení, proč to Je^íá dělá. Ježíš chce svýa jednáním ukazovat Boží lásku«
b/ Ježíš neuzdravuje každého. I v nemoci to smyslí Bůh s
náai dobře« můžeme
osvědčovat lásku a víru»

Prohlížení
kreseb
o bouři
na moři

Podíváme se, jak se váí® podařily kresby o bouři na moři;
byl to váš domácí úkol«

Opakování

Co si budeme pamatovat z minulého setkání? Irenka zde
jeSté nebyla, a tak jí, Ivo, něco řekni z posledního vy
pravování o Ježíši, který »schraňuje v bouři«

.‘i a volení
nové
látky

Byl někdo z vás už nemocen?
Memcc nám může velrai znepříjemnit Hvot: nemohu si hrát,
nedozvím se nic nového ve škole > nemohu být venku na vzdu
chu, jet na výlet, jít do biografu, dívat se na televizi«
3nea vám budu vypravovat o Člověku, který pro svou nemoc
nemohl chodit, a j*k ho JeAÍA uzdravil»

kk 2,1-U
vlastníci
slevy

Jo ulici šli čtyři aaiži. lesli pokrývku a na ní ležel
člověk, který nexchl chodit. Nohama ani rukama nemohl
hýbat. 3yl ochrnuty« Pokrývka byl» jeho lůžkem« 3a ní
musel stále ležet« A když byl čas k jídlu, museli ho krnit jako dítě.
Iq těl nemocná tělo, to nebylo to nejhorší« ^rdce toho
človJka bylo také nemocné. Ve své» životě nepáchal mnoho
zla a nyní se bál Boha. kyslel sit že se Bůh na n$ho hně
vá a že au jeho hříchy neodpustí.
Ale te3 přišel do města ?án Ježíš a čtyři přátele vzali
ochrnutého k něrmx. Plkali: "Jenon Pán Ježíš ti může poaoci. Cn tě jistě uzdraví«”
Ale Pán Ježíš byl v nijakém domě. Venku stále spousta li
dí, kteří se k něau chtěli dostat.
byl pl^ý. Chodba
byla plná. Jikdo nechtěl oni trochu ustoupit. Všichni ti
to lidé chtěli k Ježíšovi.
Jak se měli ti čtyři se svým nexocnýa přítele» dostat k
Pánu Ježíši? Káli se SMÍ vrátit zase domů? To nechtěli.
A najednou jím něco napadlo« Ohromná ayŽienka. U stěny
domu byly schody, po kterých se šlo na střechu. Byla to
rovné atřech«, po idi se dalo chodit jako po obyčejné po
dleze. čtyři ^uži vynesli svého přítele opatrně na střeebu. P»k udělali do střechy díru, a to tím, že odkryli
čAjt střechy, yní 3« dívali tis otvorem dolů. Uviděli
Pána Ježíše. 3túl tam a mluvil, čtyři ®uži otvor rozší
řili tak, aby jím nemocný prošel. Uvázali k rohům pokrýv
ky Čtyři silné provazy a volali: *?o«or!” Pak spustili
svého přítele dolů. Drželi provazy pevně a nemocný muž
klesl pomalu dolů, přímo před Pána Ježíše.
jchrnutý toho měl mnoho na srdci, ale neodvažoval se nic
říci: jen se os j na Ježíše díval. Pán Jaříš poznal, proč
je tento člověk nešlastrý. Viděl nemocné tčln, »le i ne
mocné srdce« A pak
; "Jeboj ze, nebol tvoje hříchy
jsou ti odpušté^.* Nemocný se zaradoval. Bůh se už na ně
ho nezlobil. Jeho nemocné srdce bylo uzdraveno. Ale pak
Pán Ježíš znovu promluvil: *Vstan, vez^i své lůžko, a
běž domů.”
A hle, také jeho nemocné tělo bylo uzdraveno. Sase mohl
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pohybovat rukaaia i noh&raa. 3y 1 z něho zas« zdravý wž. vstal & hodil «i
pokrývku
ramena. X s»él se a volal: "Děkuji ti, Psa«."
Lidé, kteří stáli okolo, nevěřili svým očím, híkali: "Tak
velký sáerck jas» ječtč nevideli. Jek T<ocný a dobrý je Pán.
Ježíš
ukazuje
Boží
14«ku

Sekněte mí, nemohl ee třeba Ježíš hněvat na ty osuže, když
pustili svéno přítele otvorem střechy před něho? ľohl třeb& říci: "Tea nevyrušujte!" Proč Ježíš tak nejednal?
y Jegíóově srdci Je plno lásky * dobroty k lidem. Chce nám
stále ukazovat Otcovu lásku. Vždy se ujímá ubohých ® ne"
mocných, když ^yslí, že to Slov’ku pomôže.
Ale Ježíš neuzdrevuje každého človeka, i když tu noe má.
I n^oc môže být pro člcvčks užitečná. Zvláště když myslíne na Boží život v nás. Tento Boží život môže v nás rôst,
i když jsme nemocní.

Bewoc
jako
příležitost
udělat
Ježíši
radost

Dám vám příklad: pan doktor nařídil, že musíš zůstat le
žet, ale ty bys už chtěl vstát. Uposlachneá-li přece s
myšlenkou, že chceš Pánu Ježíši udělat radost, roste v to
bě přátelství s Bohem.
óá se podobnější tánu Ježíši.
Cis jsme p
jší Ježíši, tím větší lásku má Otec k nám.

Jak se mriete v nemocí
r udělat radost ’ánu Ježíši; nechutné vás Čaj,*který záte vypiti prášky jsou od
porné i z.átc velkou žízeň, něco vás bolí; chce se ve a pla
kat, když maminka odejde atd.

Modlitba

čápis
do sejitu

&ok

lane Ježíši, děkujeme ti, že nejsme nemocní. Uzdrav neročně džti. Bavrat nemocný i t&tink'a a nemocný m maminkám
zdraví, aby se íaohli suse starat o své děti. Kdybychom
byli jednou nemocní, tok náns ukaž, že i va nemoci tě mlžeme mít svláál rádi. áoea.

U. JžŽfŠ Uit»ATO<TE GCi?'OTf.;io.

L.Z
.< ‘
v atMCi m&b ifr
1. Uvažuj« ae o t.., zds. bychom nemohli nijakému nemocné*
su udělat malou reáogt. Kdy? neznáme nikoho, kío je
nemocen, tak se aspoň za neaeeaé poaoJlíse.
2. KczatFižená včte. Dej tuto vítu zase čohromaAj.
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tísa r?i sv& mm'f a svrti
»»SB8SS5»zc««aXKsaiK2=xt=s jsxx 3«t=sjn:5sa*«xs íassixa«»

Cíl:

»/ Stručné seznámení 3 průbéhea Ježíšova utrpení & jeho
smrti
b/ Uvažovat o konfliktních situacích, které se mohou vy
skytnout seti dítěte» 8 dospělém

Opakování

Jenda bude tak l^skav a řekne nám, jakou událost z JežíŽova řivota jsem vám minule vy prcvovale.
Ká nás Bôb i v nexoci rád?
Ježíš uzdravoval neuocné a rád pomáhal dru^sa. Jak m5žeae
Ježíši ukáz&t v nemoci, že ho sáme rádi?

Prechod
k nové
látce

Unes vbfv budu vypravovat, jak Jelíš trávil posle ’ní hodi
ny svého -života, v kterýcn náa projevoval největší lásku.
Rylo by ov£e:u ^álo, kdybyste ®< jen vyslechly. Ježíš nám
chce vidy nřco důle: itébo říci, co potřebujeme vědět, qbychom byli slastní. Abyste l«pe pochopili dnešní Ježí
šovo ponaučení, uděláme si takové přirovnání iczi dvěma
uříběhy. První příbéh bude o Šestiletém Pepíkovi a druhý
o Ježíši. Potom příběhy porovnáme. Chcete?

Příběh o
porcelánové«
prasátku

.epíček má v porcelánovém prasátku několik korun, které
pM různých příležitostech dostal od svého strýce. Se«tiletý Pepík se těší, Že bude za né moci několikrát jet
as kolotoči při pouti.
aU přichází tetinek nečekaně brzo po práci došil. Bývá
Jinak k šmince hrubý e zřídkakdy tréví večery dos^a. l0píčkův tatínek vezse velký kuchynský nůž a vyloví z parcel vlnového prasátka ušetřené peníze a pak odchází.
řepíček očima vše sledoval. Když tatínek za sebou sevřel
dveře, sevře se mu v hrdle a chtěl by plokat a vztekat
se. Ale zůstane jen zaraženě sedět. Mašinka k němu při
stoupí a mlčky ho pohladí. Co ni asi Pepíček syslí? -

;ěti vyslovují své dojaněnky. Z nich poznává K., do jeká
míry byly děti 3 to v^šlet se do Pepíčkovo postavení a
zda vůbec už mají pro podobnou situaci nějakou zkušenost.

K. pokračuje: Je nám líto Pepíčka. Od maminky dostává na
pout nanejvýš tolik, .aby se sohl ječnou svézt v takovém
malém autíčku p volantem. Volante se dá opravdicky to
čit. Pepík chtěl byt jednou šofére«. A teo vyhlídka na
opakovanou jízdu zmizela.

Co byste dělaly vy, kdybyste byly na místč malého Pepíč
ka?
Bylú spravedlivé, že tatír^k vrsl Pepíčkovi korunky s
porcelánového prasátka? Tatínek pro ‘epika často praco
val, i když ne vědy dával xiaudnce dost penis, aby mohla
nakupovat v samoobsluze, co potřebovala. Pepíček dostal
těch pér korun darem.
V životě je mnoho věcí, které nejsou spravedlivé. V ta
kových chvílích můžeme dokázat, zdiJ wÉma někoho rádi.
Stručný
popis
posledních
hodin
Ježíšova

Á nyní příběh o Ježíšovi:

dak.^^íž trávil pcj-lc^ní hodiny svého , ěivo|>at
v kterých
projevoval největší lesku.

-47 Ježíš Šel 8« svými apoštoly Jo Jeruzaléma na velikonoční
svátky* U židů bylo zvykán v předvečer velikonoc jíst ve
likonočního beránka» X Je^í^ t^k učinil se svými učední
ky« Ježíš jia řekl: *To bude naposled« co jsae pohromadě.
Teá už nebude dlouho trvat a .nepřátelé ač tajacu a já umru.*
Vaal chléb, vzdel Otci díky, lámal e dável učedníkům: •To
to je «té tělo.* trávě tak vzal kalich a řekl: *Toto je má
krev«* *Tut0 slavnost musíte slavit také poaději, když
uŠ 3 vámi nabudu.*
i o poslední večeři odejel Ježíš se svými apoštoly na 0livetskou noru. Ježíš byl zarmoucen. Zanechal u vchodu
do zahrady apoštoly, šel kousek dál, aby se ta® pomodlil.
&yl velsi sklíčen, protože ho čekala bolestná &&rt. Ježíš
se takto modlil: "Ctče aůj, udtlám vša, co ei budeš přát.
Po®©« ai, Otče, posilni ^ne.*
Sotva se dožil vrátil k učedníků®, přiblížili se vojáci
v čele s Jidášem. Jidáš byl domluven s vojáky takto: "Kono políbíš, ten je Ježíš. Toho svažte a odvecte.” U Židů
bylo zvykem pří pozdravu se políbit. Jídá* zneužil toto
znamení přátelství a zradil polibkem Ježíše.
Na nádvoří veleknězova domu «radil í Fotr třikrát Pána
Ježíše. Zapřel, že ho zná.
Přešla noc. Najvyšší představitelé chrámu rozhodli, že
Ježíš wsí zemřít. Vlekli ted; spoutsnéňo Ježíše k Pilá
tovi, nebot jen on jako najvyšší úředník okupantů země
MŠI »cc dát Ježíše ukřižovat, římský aístodržitel nejdří
ve s&váhal odsoudit nevinného Ježíše. Ale aby se íidům
zalíbil, dal JeŽíáe «bičovat. Když židé opět volali: *Äa
kříž, na kříž a ním!* rozhodl se rilát ji® vyhovět.
Na Ježíše vložili kříž. Odvedli ho na popraviště jako
zločince. Tam Ježíš za nás sedřel. - - -

Vrchol
léčky

Je to smutný příběh. Ale právě s Ježíšova utrpení a wti poznáváme, jak velice nás »11 rád. Za nás trpěl, ©by
chom mohli přijít do Jebe království.
Kfíž je pr© nás znamením vítězství. Proto se etsl symbo
lem křestanů«
To v-ie b^ete neaMy «opomenout, -uším dodat ještě toto:
Třetího dne po svém pohřbu Je?íš vstal « mrtvých. Ukázal
ae apoštolům, ktsří měli ©hroanou radost. Ji2l5 ZVÍTĚZIL
NAD íiARTÍ. I my jednou vstaneme k novému Životu. - ------

Závěry

A nyní porovnejme příběh □ Pepíčkovi a Ježíšovým osudem;
e/ Působil Pán Ježíš někomu n^eo zlého, že byl odsouzen
k smrti?
Zavinil řepíček něčím, že přišel o své úspory?
b/ Bylo Jidášovo jednání fair? Choval se jako pravý
učedník a důvěrný Ježíšův přítel?
Bylo to pčkné od špičkové tatínka, že ei sebr&l s
porcelánového prasátka malé úspory svého syna, aby
je Šel propít?
c/ Jak přijal Ježíá všecony bolesti a utrpení?
lolil se stát Pepíček ve své bolesti podobný Pánu
Ježíši?
Co ®u mohlo pomoci, aby vše statečně snášel?
V Jevili máme příklad jak odpovídat na utrpěna» křivdu.

- 48 -

Zápis
do
sejitu

14. NEJVÍCE PCZMÍVÍK JEtfSoVU LÍMD

Z JEHO OTHPMÍ Ä SMRTÍ.
♦
KMŽ

XŽJMÉ TĚŽKOSTI,

GKBB » DÍVAT U JSŽÍŠK.

Úkol

Jo příštího setkání namelujte ai do sejitu kříž v paprscíeh.

Kodlitba

•Pana JeHái, není vždy leliké č®^nat jako ty»
Doj náa k tonu velkou víru a velkou lásku. Aaen."

Uvažuj:

Co ti připomíná
tento obrétek?

A tento?

V jakém vztahu by mohly byt oba obrásky?
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J E 2 f 3

ŽIJE,

ALELUJA

Cíl:

&/ nadujeme se z Ježíšova zmrtvýchvstání
b/ Nevy Život, který ©slavuje&e a obdivujeme v době ve*
likonoc, chceme rozvíjet i v našich dětech. Je výsa
dou člověka, že dovede klást otázky a hledá nové po
znání
netolická poznámka: říklady otázek dětí v této katech©zi nejsou včbec směrodatné. Jde jen o to p iponín&t kstechi zující a, abychom na otázky dětí řádí odpovídali a
podporovali děti v hledání nových poznatků, které ovšem
zřídkakdy získfváac jedinou odpovědí«

vnějáí
príprav®

1 ro turu z isi&& svátého ai předem nachystáme:
složené prostěradlo a bílý šátek,
bílý přehoz pro anděla,
pro dívčátka /ženy/ závoje n& hlavu nebo pjédy,
dozu, kelímek e krémea anebo lahvičku s voňavkou.

Zahájesí
zpčvea

Začneme dnes velikonočním aleluja, želý p^st je®e alelu
ja nezpívali. V předvečer velikonoc bylo aleluja zase
slavnostně vzkříšeno /«taná. 6?V. Anebo zpíváme: "Ježíě
je, aleluja.• Víz 12. katechexe.

Jak
rodina
slaví
velikonoce

Předpokládá se, že jsou ^řítoeny i dti z Jiné rodiny.
Těch se ptáme: *Jak Jste u vás doaa slavili vellonoee?"

útéxkj
dítí

Zpív

/I^yli jsme v kostele, dostali jsme poalázku, babička n£a
dala čokoládového vajíčka, ^$11 jsme Jidáše, v neděli
byl na tole beránek s cukrovou polevou./
«"irek se ptá: "xa&ink©, co ta jsou Jidáše?" Petr vysvět
lí. Proč ae jist tak říká?
A r^rd řekne zase Lva, Jak .zy jase to měli o velikono
cích. /Paninka upekla bochánky, v hliněné misce ležela
na zelené trávě obarvená vajíčka/.
V květináči nebyla tráva, nýbrž obilí. Zasela Jsem do
hlíny před několika týdny obilná zrna. Ale řekněte ai,
proč se o velikonocích dávají vajíčka?
Nikde z dětí to ne ví.
Když slepice sedí delší dobu na vajíčkách, vylíhnou se
roztomilú kuřata. Z kuřátek vyrostou z»se slepičky a ty
zase sná>ejí vejce. Z každého vajíčka by mohla být nové
slepička nebo kohoutek. Proto je vajíčko mřením nové
ho života, který o velikonocích oslavujese. Zmrtvých
vstalý Ježíš začal nový život v oslaveném těle a i ven
ku v přírodě vše pučí © začíná pomalu kvést.
Dítě se ptá: *Co je to oslavené tělo?*
Ani já vás to í^&aohu přesné vysvětlit. J«: í‘:lv Život po
znirtvýchv stání byl jiný noí předtím. Vzkříšený JeříS se
ukázal uČeJníŽa, ale někdy zase «mizel a znovu z* obje
vil. Vzkříšeného Ježíše nám v kostele připomíná krLsné
svíce. Je to velikonoční svíce neboli paškál.

Z radosti, Že Ježíš vstal z mrtvých, ai zazpíváme Ale
luja /K-snc. 621/. Vidy vám řeknu kratičkou včtu a vy

- 5© se připojíte »pávem Aleluja jz*

Událost
Ježíšova
zart vy ch
vě tání

Karle ^a^dhlaká & iruhá ^arie přišly ke hrobu.
MU: Aleluja.
Vtom sndčl báně sestoupil.
Děti: Aleluja*
Odvalil kámen hrobu. & posadil se ne něj.

z*jev anděla byl Jako blesk e jeho roucho bílé jako sníh.
Anděl uro^luvil k tenáa:

*u«bojte se!"
Vaííž byl vzkříšen. ^euí zde*"

"Jděte a povx«te to jeho učedník:&i."
Voí sí zaspívaze; h^tojte se, radujte se. Kristus slav«
ný vítěz * hrobu vstal** Třikrát sa zebou.

Petr: "U velikonoční ! více stojí teS v kostele také sošha Pána Ježila, rroč drší v ruce preport*
frapor je znamenia vítězství. Když dříve vojáci bojova
li e nepřítelem, mív&l kaž-tý oddíl $ sebou ovij prapor*
lile se prapor dostal do rukou nepřítele, byla bitva
ztrácel*© a prohrána. Ježíš drží prapor jako vítěz v bo
ji se zleaB se a&rtí a bolestí.
lira

?ojä®e si teA zahrát scénku, jak ženy šly ke hrobu a uvi
děly tam anděla, který Jía bekl, že Je
vzkříšen*
Tuto mviot sdělují ženy apoštolem. Ti nechtějí věřit. P e
tr a Jan běží ke hřebu. Zjistí prázdný hrob* Pak uvěří.
Biblická hra:

^k 16,1-8

a/ Marie ča^dalaká, druhá Kario a Salone Šly v neděli
obu. • »skoupily mnoho vonných bylin, kte
ré entély položit k Ježíšovu tčlu. Cestou si říkaly ®ezi sebou: 2Kdo nám odvalí ten velký kámen od vchodu ke
hrobu? "Když
Ly k hrobu, byl kámen odvalen. Vešly do
hrobky a uviděly na pravé stront sof^t mladého euže. 3yl
oděn do bílého roucha. Ženy se polekaly. Anděl jim řekl:
•Nelekejte se! Hlodáte Jeřice ukřižovaného? 3^1 vzkříšen,
není tady. Jděte e povězte to učedníkem."
b/ Ženy běží zpátky a zvěstují etrovi o Danovi, eo vi
děly a Se Je í
vzkříšen. Apo
ri jim ale nevěřili«
Petr a Jan utíkají ke hrobu. Jan předběhni ^etra, podí
vá se od vchodu do hrobu, ale dovnitř neáol. Pak přiSel
Petr a vešel do hrobu. Ľ viděl tan ležet lnč-nd prostěrad
la. Šátek, jímž byla ovázána Ježíšova hlava, neleiel no
zi prostěradly, nýbrž byl svinut ne jinéa místě. Potom
vešel dovnitř i Jan. Petr a Jan ověřili, že Jelíě vstal
z mrtvých.
Režijní poznámky £ Komoru hrobu, mdče pf odstavovat prostor
jod stolem s vchodem u kratší strany.
se připra
ví slo ené rostěradlo a n:» pravé straně leží bílý
šátek. Před hrobem stojí anděl v bíl$
v'zu. Ženy
J4&. í ns hlavě závoje. V ruce nesou Jozy, kelímek e
krédem anebo lahvičku a voňavkou. Cestu z .^-ľsta ke
hrobu naznačujeme tím, že orající obcházejí celou

- 51 -

Místnost několikrát, nei přijdou Ice hrobu.

'Zpěv

Zápis
do sešitu

Jotas

Ha skončení biblická hry si «aspíváae: "Nebojte se,
radujte se, Kristu«, slavný vítěs z hřebu vstal."

15. xíILLVL^-.^-—^

KUIŽ jffiCC HWÍS,
SE.
CKX SK UČIT, ABIC8 PCZMÍVAX. MBOHO t£CÍ.

Petr: \)ak se Je?ÍS dostal s hrobut*

Jisté je, le se bělíš po svéni zmrtvýchvstání část i ji
a jevil
oštcl&a, a to i v uzavřené vístnooti. T-ite
skutečnost, že Je íi Ji je, je pro nás člleHtějM než
otázka, jek z artv^ch vstal.
Velikonoční ta je Jist ví:

Pojmenuj obrázky a napiš jejich význam. Potoa doplň
prásdiych čtverečků písmena.

křestonakou avabo’iv»

S.”*-- S» IS

«
^'b-1 & Florent; vpjlífca

a ueiíáova Života a vaAřížeaí?

1

Uůélo»tl

-5k-
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8

BOHEM

Cíl;

a/ Modlitba jako vyraz chvály, lásky a důvěry k Bohu,
b/ Naučíme se n&sloueuat, vychutnávat ticho.

VnájM
příprava

Senilit v aístnoKti vodovod, připravíme si uvé nádoby
na přelévání vody
kenvišku na zalévaní květin a budík.

Zpěv
jek o
naladění
k modlitbě

uá< by on vós naučil puknou píseň:

/'nápěv: Taizé, Confitemini Ztesáno, cuoniea bonus/.
PM zpěvu nebudeme křičet, ale představíme si při tom
který nás aá tolik rád.

Rčkol ik rát opaku jme pí sen•

fokoulíma
se vnímat
málo
výrazné
-avuky:
1» Voda

1/ BuJ jde^e k vo 'ovádu a váic.uu pozorujeme a na3loucháme, jak vods stéká do u.vvólh, anebo přelévána
přač zraky dětí vodu z jedné nádoby do druhé. Oéláae
to pomalu, abychom mohli obdivovat Čistotu vody «
ďlySst Šplouchání proudu. Jaká je to krás«!
ííal&váme do konvice na zalévání kvčtin vodu. Jasloucháiae, jak se zvuk dopadající vody stále zvyšuje. Téučí podle zvuku uhádne««, kdy je konvice plná.

2. Tikání

oby Mm strenou e 01
na atAl budík. 3čti
se pohodlně posadí na áídli. Xavřeae oči a naslouohíie tikání budíku, ^etrv - ne v tom dobrou chvíli.
lebo:
3/ \idík zakry jene polštáře® tm^bo odmaeao. í ootevřemo
okno a nasloucháme zvuk^, které k náa doléhají zven
ku. /Zvuk osobních aut, rachot nákladních vozů, lidaké ula^y, XÁUč^ní tramvaje, ^otor autobusů, chřestoixí písku pod nohuaa chodců, du.-ot podpatků dam,
iuméní listí strom-, zp5v ptáků, zvuk letadla nebo
helikoptéry, traktoru, Mekání psů, křik dčtí, bzučení :?*ou chy, komáre, včeličky/.
Můžeme upozornit na diferencované zvuky a identifi
kovat jo. h&al ucháme chvíli bez mluvení a vysvět
lení.

3» Zvuky
4 venku

leélt&tivní
zpěv

Znovu si zazpíváno: HChvalme, oslavuj«« Boha •••"
Ouí.bujvr^ nckjlílrét ti chýrr,''k aesílíae a
znovu «eBlfcbíae hlasy.

- 54 Vidíte» děti, te? je pravé nehoda k modlitbě. Zavřete
zase oči» Jeříč je vězí n<al. Je mezi vámi vždy, ale
teá si to dovedeme lépe avědcait. Jak je JeSíi dobrý1
Aá ní a tolik r^d. Jeátě víc« než maminka a tatínek, poi 1» B£
1 ině je nale celá radost. "Děku
jeme ti, Jeií&i, Se Jsi s n^&i, že jsi tak dobrý» Mám
tě ríd. Včera se ni to nebo ono nepodařile. Odpust ®i.
i cwz mi dí-lat věe stále lépe, abych ti dělal vždy ra
dost a naftě veajwuaé přátelství bylo stále krásnější.
Je&íli, dej, »t ee máme všichni rádi.*
r@J řeknete i vy nčco JeZíšl ve svésn srdci. Zcela prostince, je^oduie, co si myslíte. ;3ude to vsše t@je?aství
. 11
n \ude vědět, co jete řekli Pánu Ježíši.

Co je
modlitba

T^a zass otevřete oči. Chcéme si něco říci o modlitbě.
Hekněte mi, ce to je: modlit
a e ? Jek a kdy
a kde se to děláT
UjrCznSjčí pokusy o vyjádření, co znamená modlit se,
doolníme a ujasníme: Při modlitbě se obracím« srdcem a
rozumem k Bohu. Mma ná^ ?oa^há uctivé držení těla. S
• ~
* .'
Uv v srZci rozmlouvat. Hapř.
při utírání nádobí, ve výtahu, večer před usínáním.
Je to t.;,á modlitba, kdyl ^píváaie krásnou písenT
Ano, »páv chválí Boha.

Znovu zpěv

zazpivote ai znovu; *GAval3it, oslavu3obn ...•

zápis do
acáiiu
Cvičení

16. ; .ouMiai car&ta a

pucáĎat boha.

aťu ví i o «í «íotuibí ;

cíchosti srdce.

řři večerní modlitbě zachcvárae také chvilku ticha, aby
každý mohl něco líci Bonu ve svém srdci.
'

Mnoho

/. / /

//

SC ^Czjh-

Mód!:'
96 ra “äí.
Modh í
starosti.
Modli
i Wy* jsou aaai.

Mod/ť -í6

” íi«V®i»

& < mcJlu pondvodd ^edi :
Bdh je ede pro nás.
Ví o nás.
Slyá.x nás •
3 bohem aóáeme o vasm mluvit.
J' • nu a j Ž ? me .; * v ě ■ o v a t •
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1. Skládej 52 těchto ;ía?nen slevo, které často ualyäíS
v kostele. íekni, co mstěná toto slovo česky.

2. Věřil bys, 5e pravý obréxek »á v porovnaní a lev#B
10 chyb? PHskoumej ei to.
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Kryštof má jablko.
Dělí jej a Jarkem.
Teä má jen půlku.

Kryžtof aá radost.
Sdílí ji Markovi x rozdělí ao 3 Jarkem.
Tu je radost jaStě jednou tak velká.
Kryštof v&M v Boha.
Vypravuje o tom Jarkovi,
av ť inu k aaarád o v i •
Tu ®e jeho víra zvětšuje,
zesiluje
a stává se opravdovou.

£20 lví VÍC?

w «»«»«»«»

T

♦

řCíHtka a tonika jdou domů.
*2 počtů tón jedničku!"
chlubí ae pyšně Katka.
Poníka má jen trojku.
"Tuto tabulku jsea síoc vyšívala!"
chlubí se pyšně Katka.
leníka ještě neu^í vyšívat.
"U1 včerejška zpívám ve sboru!"
chlubí ne
Katka.
lonika
doIry hlas.
Tu před Katkou a Monikou upadlo děvčátko.
Křičí
krvácí.
K^tfca chce jít dál.
Heaa^ímá Ji to.
ikle Moaika přiskočí.
zvedne dítě.
Utěšuje je.
TMvede je k matce.
"Děkuji!" řekla matka.
"Keni zač!* odpovídá tonika.
Katka stojí vedle ní.
Trochu se stydí.
• Proč asi?

ŕ
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JEŽ fS

JE

ZDE

ř B O

H Á S

Cíl:

a/ JežíS v eucharistii je zde pro nás
b/ Dovedl bych se chovat jako pravý křeoísn, kdyby • ••

Opakováaí

doží rodina se sc^aaívj v neděli v kostele. Při tomto
shrojaáždění Boží rodiny se děje ačco důležitého na oltáři
Vy už víte. Že no úvodních modlitbách nasloucháme čtení
z bible, Nakreslili jsme si k tonu otevřenou bibli«
loží lid děkuje
za vše dobré,
co skrze Jstí&e udělal pro lidi.
?M tor» vesne kněs do rukou chléb
a vyslovuje slova, které Čeříš řekl
při poslední večeři:

Ježíšova
slova

s a .)Ein.
KT BS SE ZA »AS VY JÁVA."

:...,

Pak bere kalich a vínem
a říká •JeŽíáova slova:
»PIJTE Z HŽHO VŠICHNI: TOTO JE MÍ KMV,
MS.KÍ SB ’BOtm Za VÁS."

Všichni na to říkají:
’ Tvou smrt evěstuje^,
tvé vzkříšení vysndvžme,
na tvůj příchod čekáme.n

Ví ä n a m
eucharistie

"a to slnva zne enají tolik jako:
Vše, co JeŽÍS úá;
jeho ěivot. Jeho tělo o krev,
vydává pro nás.
Tak děkuje Otci,
t<r d^kuje^e i my s ní®«
Tía náa ukazuje, že Bůh je zde pro nás.
Tím náo chce nabádat k tesu,
abychom se i my obětovali pro druhé.
Kdy? jíme tento chléb,
přijímáme Ježíšovo tělo:
pMjíaé®o jeho saaého.
Dává ná® život se svého života:
ľ.ivot z božího livota.
Tak nás chce přetvořit v nového člověka;
v lidi, kteří 2ijí s Bohea,
v lidi, kteří Alají a pfiněáejí pokoj.

Kreslení

Nekreslíce Setí rodina, Jak přijiná Kristovo tálo.

Děti
uvažují

Je tento chléb, ktrý k-eílnné jí, jen obyčejný»
chlebem k jídlu? Kdo se nám dává, kdy5 jíie tento
chléb? J&k ne osvědčuje křostaň v* své® /ivoti, Že
přijal Xristovo tělo?
I litá mohou jít k svátém 'ŕiJídání. Jek ukazují, že
jsou spojeny s rístem? - doaa? - ve ěkole? - pří hfe?

- 56 co udIlXm, když ...

Ú3yř jel nenepsal svl^ úkol
a učitel 3« ptá, ^áa jsi afcfctvosiuel svij sešit
Když. jsi rosbil koloběžku svého kaaerúda
a nikdo to neviděl ••••
Když ^aaiiika v;>lá
a ty se dívúS srovná na televixi ...
i-dyž pMatixuae» svého br. tra»
jak j^luca naříká pravdu ...
<dyž doapvlí •£ dnetanou
hádky,
a ty sedíS wzi nimi ...
Když už aeauiš kepaené
a cht^l by sis koupit ''liaterídoušku" ...
ys aa s iwkya, kdo sedí vedl® tebe»
nespravedlivě saohásí ....
Když jsi pochválen ty $ ne ten»
kdo 3i to xaelomlžil ...

Zápift
dc sešitu

■'

?iodl itbs

..

. . ?•.

•Tvov e^rt žvástujef^e,
tvé vskfíáení vyiřn^váme»
na tvůj příchod
ve svátosti chleba a vine Čekáme. Ä^en.*

Boplň písmena;

CO
O

•

••

a

-

M

• "Jih1 -i

>X 4
— «O «» — ■—»J*»»» ■

III ■IW

krajíc chleb®
jablko
kousek Čokolády
hračku
vlastní pokoj
hřiště
- al e i

práci
volnj- čas
rsiest
starost
dobrou náladu

- a dokonce i

víru.
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Cíl:

a/ Událost seslání Ducha svátého
V Laria - velká pxímiuvky ně Bolí rodily

Opakování

Co ja»e si pri ainulén setkání nakreslili? /Boží rodino
přijímá Jí ’íaovo t*lo/. Kdy ee stávt z bílého chleba
Ježíšovo tělo? V té chvíli, kdy kněž pronáší tet Až slo
va jako Ježíš •oři pokladní večeři»

Se«motorové
letadla

K. nakreslí C8vpólystyrénovou L^ali, která je potažena
papírem, vetrou /bezmatoxové ietadlg/. .’tá se dHÍ, ja
ké je to letadlo. Vysvětluješ větroň se vznáší jen v®
vzduchu, nemá motor. Ltartuje bal z konce anebo je ta*
ž * no motorový a 1g t ■- ' 1 e« do vy že.
Ta3 dobře poslouchejte, ^jste patou věděly, proč jsem
ván dnes nakreslil bezmotorové V tsdlo a Jaký vztah má
k nám.

Jovů
látka

Když ?án Ježíš vata! z mrtvých, «Sstel ještě nějaký čas
se svými učedníky» Věděly že apoštolově a úderníci jsou
joáté nesmělí, a šrote jim slíbil příchod Ducha svátého»
V Jerusalemě se shromáždili apoStolové spolu se ženami,
a □árii, Ježíšovou cetkou» Oev^t "ní prosili v aodlitbě
o příchod Dueha «vátého»

Sk ltU-14
Sk J,l-47

Na nvátky letnic bylo v a^stě spousta lidí» FMäli sem
se vásch stran» i r ciziny, aby v chrámu obětovali.
4« ulicích byla hlava na hlavě» Lidé najednou zastali
stát a naslouchali. Ozval aa tctii hukot, jako kdyby
se hnal velký vítr. A přitom vůbec nic neválo. Ten
zvláštní zvuk vycházel z jednoho domu nedaleko chrámu»
’’Co to JeT” volali lidé. Héleli k dem a ti nejzvědavejší vešli dovnitř. CvidČli učedníky, □sd jejich hlavami
se ozýval hukot větru. A objevilo se .u co jako plameny»
Vyf a.1®lw jako ohnivé jazyky. Ale nebyl to oheň» lylo to
znamení Ducha svátého, kterého jim rán Ježíš slíbil.

- 61 'h e^níel bylí plní rad00ti« Lidé nemohli pochopit, co se
@ ni&i ^t^lc. Někteří n lidí volali; "Jsou opilí, a proto se t.k divní chovají«"
4ajednou nastalo v dox5 ticho* Jeden z učedníků se po
stavil pred, lidi a začal aluvit. Byl to Petr, který byl
předtím tak hrozné bázlivý ä který »« neodvalil Mel, že
zná ?éna Ježíše. Proto ho n* A.*laný čtvrtek třikrát zapřel.
Tel už nem&l strach. *ekl;
lidé,
nejsme opilí*
Víta, cg se stalo? Pái Ježil naa poslal svátého Ducha«
Všichni jato pícce Tánu Jg: ÍŠe znali* Víte, že uzdravo*
vol aeraocné, odpoultll viny a kázal. * vy jste byli na
m>hv zlí u křičeli wsUu ^UKriiuj hol Ukřižuj hol* Páa Jeříč ^euřel nn kříži, a to je vaše vina. On však
mč
- v hřebí, prt-tože byl Božím Synem« Bůh jej vzkří
sil a my js^e ho viděli. .Týní nám Ježil poslal svátého
Ducha.•

Tu se lidé ulekli. Pán Ježíš byl tedy opravdu Božím Synem. A Bůh se ted na ně hnívá*
"Co tedy máme dčlatT* křičeli. Petr řekl: "Tušíte pro*
sil o to, 6by v&a ’MB odpustil* Tušíte mít Ježíše rádi«
kulíte se dát pokřtít. Bůh
chce odpustit. Jen tek
budete Slastní.*
To byly tehdy uádnemé letnice v Jeruzalémě. Unozí lidé
přicházeli za učedníky, ©by se dali pokřtít. ^lo Jich
na tři tisíce; čichni ti, kteří chtěli mít rádi Pána
Ježíše a stát se jeho učedníky. Kdyl se vrátili z let
nic doiú, vyprávěli všude, co se tam stal^.
A rabovali se*

•>jch
svátý

A teá pojíce k tomu větroni. Ty jsme vlastně jako bez
motorové letadlo, které dovede jen tehdy létat, když jej
nesou vzdušné proudy, vzduch. Duch svátý je jakoby ten
vzBuch pro naše letadlo. Tese^nás, ačkoliv je neviditel
ný. ruch «V£tý nás také posilňuje, abycho® byli tak
stateční joko -počtol^vé. ^jeh svátý náa dává radost a
’le Ježí Sova pMkla&u

Modlitba

^echtčly byste $1 trochu zspluchtit s včtronéaT Ano, tak
r^vtupujsae do našeho letsdla. Každý t&m sedí sám. Ale
není as třeba bát. Jástup k letu zn&aenó připravit se
k moClitbS: pcstavíao se.
»ale víra v
sta - přece věříme, že Ježil byl
pesléu Otsen * nás vyaoko nese do vzduchů«
Tvl jo nlJ vťirGtl paaaehln volnému letu, kroužíme nad
-leTÍ.T; mastem, nr '' naší Čtvrtí, vesnici:
óuc^u .jvatý, ty ncviiitelr^, neslyšitelný, a přece tak
’mocný, ujal se ménc bezmotorového letadla. Jsem jen na
tebe odkázán. Jinak nemohu létat, i když můj vštroň mé
křídla. Špcléhír
i pomoc, nebol ježíš nám ji slí
bil. Asien.”

Taria
uprostřed

V místnosti, kde se oíehrivelo seslání Ducha svitého,
ly kr>w; apoštoli* i lény ;■ zrií, Je íůovou zátkou«
■feč příchodem Ducha svátého ?e Baria nej vroucně ji mod
lilo. Její piímluva je u ioha svláíl ~iocná a milá.

<? .3ŽtOlů*
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Zpčv

se krásné písni o &®rii. /Keňe. 6 5 i druhá
část každé sloky ;> vynechána, takže se zpívá bez opaovacího znamení/;
1. líeria» L^rií* i

.■ tú r-lunce Ja^rr jŠÍ, na»’ měsíc krásněj
ší, nad perly vzácnější, r.aria.
2. ižaria. -arit*! V '.ohí.- věčného, Otca >yna «vého,pros
za nás v ki\ždý čas, larí^.
3. ■nrlet Baria! /ros OúChA '’váté! o, fI nám světla své
ho dá v. nebe skrz tebe, laria.

Sápis do
seéitu

18. k:2í ....
... ..... .

úkol

.

/. . ,
......

A U&K*.

. 'L ;..;, . • ;/

. aV^TÍM.
.. i;:. .

1/ ftaiaalujte si apoštoly s Xorií v« chvíli seslání Ducha
svátého. Kad každou poatavea Je ohnivý jazyk.
Lj i^ěkdo rakHtfíual dule? Líců větu:

4äj i ä tuto vétu;

Atxni, cc- ví5 o této v5tíT
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ZÁLEŽÍ

Cíl:

a/ Ječíš chce, abychom se měli rádi
b/ Nedávejme vinu druhým

Předeš
připravit

Nachystáme »i stroj»® rozepsané texty Jan 13,34-35,
které potoifí dětem nalepíme do sejitu.

Začátek

Ant.; TKde Je opravdová láska, tam přebývá Bůh.* J*Me
681/.

Shrnujene
minulou
katechéti

4 o seslání ucha svátého byli učedníci naplněni Duchem
svátým. I na nás sestoupil při slavení bohoslužby na svatsduluí svátky, 3ude nás poeiánat, abychom byli správný
mi dětmi naší rodiny. lřezi aoštoly byla přítomna JeŽÍŠova matka, ^arie.

Uveôení
du nové
látky

Ze poslední rek jste se už mnohému naučili» Mém a vás
radost a aamosřejmi s ještě větší láskou se divé na vás
Ježíš a náš nebesky Oteo. Chtěli byste se dovědět ve
třech větách to nejdůležitější, co budete potřebovat ne*
jen po dobu, co chodíte do školy, ®le po celý život?
Uhtél£ byste snát to, co budete vždy potřebovat také až
bv.dete velcí? Až vára to poví;«, tak si můžete říci:
TeS vím to nejdůležitčjM pro celý Život, pro každou do
bu a pro všechny příležitosti.
ŤeS už jste napjaté, viäte?
Ježíši nejvíce náleží n& touš, a b y ch o a
se
»Mi
rádi* Slyšte jeho slova, které zapsal apoštol Jan:
Oichui vstanou r vyslechnou pozorně Ježíšovo nejnaléhavčjší doporučení při jeho loučení u poslední večeře.

Hlavní
Ježíšovo
přání

Setba
Jan 13,34-35

'^ové pří Kákání v '^ dáván, sbynte se navzájem Milovali;
jeko jú jsem; miloval vás, i vy se milujte navzájem. Po
dlí: toho všichni posnejí, řa jste saji učedníci, budote-li siít lásku jedni k druhjm.*

li. JMf jse& vám teto slova napsala na stroji.
K. resdá text, t-yní si Ježíšova slova společně nahlas
přečteno.
Všichni
čtou

Tak to je ta největší pravda, kterou »'Zete získat. Už
Ji teä snéte. Byla bych rádu, kdybyste se neučili těm
to slovŮK Pána Ježíše uaspaaět.

Příběh
o třech
synoch

Když už tet víte, na Čem Ježíši nejvíce záleží, pocho
píte jistě dobře tento příběh;
Tři ženy šly pro vodu ke studní. Nedaleko studny se-^ěl
na Inviúco stařec a poslwohsl, Jak ženy chválí své ^rny.
"Můj oyn,” řekla první, ”jc tsk šikovný, že všechno udčld lépe než ostatní.*
ůj syn,* řekla druhá, ”xpívá pěkně jako slavíček! Ä1kdo nemá t-k krésmý hlas jako on ...w
”A proč ty nechválíš svého syna?" ptaly se třetí Ženy,

- 64 která mlčela.
*Ale, nemá nic, tia by vynikal** odvětila. "lůj syn je
jen tikový obyčejný chlapec. Nic zvláštního nemá v so
bě ani na sobí ..."
Seny naplnily své kbelíky a šly do.aů. Staří muž šel po
malu za nimi. Kbelíky s vodou byly těžké a upracované ru
ce žen slabé. Ženy cestou trochu odpočívaly, protože je
bolela záda. Tu jim přišli naproti třicchlapel. První
dělal stojky a hvězdy« Seny volrly: "Jaký Slěovný chla
pec!* Druhý zpíval tak krásně jako slavík, ženy dojutě
poslouchaly a v očích měly slzy. Třetí chlapec utíkal
ke své ^atee, avedl kbelíky a nesl je domů. Tu se ptaly
dvě ženy starého nuže; "Tak co Mkáí naäh synům?* "Kde
j^au vaši synové?" ptal se udiveně stařec. "Vidím jen
jednoho!"
Zjištěni,
zda dšti
potozumélj

Co chtěl stařec říci tím: "Vidinějen jednoho syna!*?
Syn třetí lany měl svou matku opravdu rád.
Ještě jednou si zopakujeme, na čem Ježili nejvíce zále
ží. Fatře, ľaknl nám to. /Abychom ai vzájemně pomáhali
a nčli se rádi/.

Četba
"Byla jedna
moucha"

Poněvadž jste tak hodné, tak váa teä přečtu z pěkné kni
hy od Daiay Mrázkové "Byla jedna moucha" jednu kapitolu«

□yla jedna malá holka Helenka a ta měla svou mouchu.
Tmavomodrou mouchu a průsvitnými křídly a černýma nožič
kám«. Jmenovala se Rudolfina.
rudolfina byla strašně chytrá, Měla dvě veliké oči a
každé to oko bylo ze stopsdesMi malých očiček, rudol
fina vľdycky väechno orokcukla. Rudolfinu nikdo neokla
mal, panečku! Meméla nadarmo oči dopředu i dozadu!
Rudolfina kroužila nad hřištěm, kde ai hrály děti. V jednoa rohu seděla malinká holčička v modrých áatach a ve
lice pl^k&la. Rudolfina letěla k ní.
BZX^zgZZZXZZZZZZZZZ

...

- Copak pláčeš, holčičko?
- Kdy? já má® takovou krásnou novou koženou taštičku a
v ní byla Arkovu krásná nová kožená vůně « jedna holka
mi ji nechala otevřenou na slunci a už tam ta vůně není •
- Ó, to je mi líto. Která holka?
ŕ Ta s tou růžovou zástěrou.
- To se na to mším přeptat.
A Rudolfin® letěla k holčičce • růžovou »Astrou.
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ••••
- holčičko s růžovou zástěrou! Pročpak jsi nechala taš
tičku otevřenou, až se ztratila vůně?
- Já, j< jsem nevěděla, že je tam vůně, já jsem -myslela,
Že je to prázdná taška«
- Ach tak, řekla Rudolfina.
-Ale nice ti řekn^, Ludolfíno, řekla holčička s růžovou
Zástěrou.
- T.ahleten kluk v tem žlutém svetru mi rezšlápl červe
nou celuloidovou rybičku!
- Uličník! řekla Rudolfina a letěla za chlapečkem ve
Žlutém svetru. Musela lítat sem a tam, protože chlape
ček ve Žlutém svetru si zrovna hrál a nŮkýn na schováva
nou.
3ZZZZZZZZZZZZZZZZS

...

- Chlapečku ve Žlutém svetru, pročpak jsi rozšlápl ryoičku?

- 65 Chlapeček; ve žlutém svetru se zarazil.
- Já jsea tu rybička neviděl, Rudolfíno! Vždyl byla ce
lá pod trúvou.
• Ale trochu prosvitala, Tokia rudolfina.
* Strmém* maloahke, řekl chlapeček ve Žlutém svetru«
- Skoro všbec ne. Takže jeex za to nemohl. Ale řeknu ti
něco horšího. Hrůza! Chlapeček ve žlutáš svetru obvinil
velkého kluka, že ho seknul kamene® vedle oka. 1 tento
velký kluk měl své důvody ae hájit a omlouvat«
- Ale néeo ti řeknu, povídal velký kluk. * Tamhleta hol
ka s tou ofinou ai hodil« do louže vzácné znáraky.
Rudolfina toho měla už dost. hettla domů a sedla si v po
koji ne svij puntík na zácloně a kartáčovala ei křidél
ka a vzdychala.
- Tak co, Hudolfíno, copak jsi dnes viděla, ptala se jí
Helenka večer, než šly spát.
- Ále! Spoustu rozzlobených dětí, které za nic nemohou.
- Jak to, rozzlobených?
- Ko, Jeden ae zlobí na druhého, druhý na třetího, třetí
na^čtvrtého, Čtvrtý na pátého ...
- Oooostt volala ;lelfcnka a zaepáv la si uái. - Proč
« e* nezlobí
každý
na
se b~e ,
to by bylo kratšíl
- Taky si scyslíža, řekla Budolfínu. - - -

Shrnutí

2 upi®
do mešitu

Tak to a atei bývá, ro seb€ máme mnoho omluv, ale chy
by druhého vidíme hned.

19. Pro celý život si budu nejvíce pamatovat*
j^žíSi

.JUn-vSía záleží ju
asičuct: SE jíílí nÁbi.

tom,

Nedávejte vinu druhým.

dkel

Pod to nelepíte text hlavního Ježíšova přání.
Červen? si jej ort.sujete.
Ze úkol máte, ^ak jsem už řekla, naučit se Ježíšovým
slovům naapemšt.

2plv

Znovu ai nazpíváme: "Kde Je opravdová láska, tam přebý
vá Búh." Jietl te3 tteto slovč® už trochu lépe rozumíte.

&odlitba

"Pane Ježíši, Č^kvjewte ti, že jsme ee mohli sejít. Pro
síme tř, dej, abychom si celý život oar2stovali, Že tvýa
největším přáním Je, abychr- se vsdjemaě :sáli rádi. Dej,
aby lidé poznali, že jsme tvými učedníky, protože se
aá-jte rádi. Amen."

Úkol

1« Spojij jednotlivé body podle pořadí čísel
2« Vyaysli si k obrázku titulek a napiá jej:
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Zpěv

a/ Obdiv svita kole» nás
b/ Cnoeme ai vážit přesvědčení jiných lidí, i když
a níci nesouhlasíme
'íoen Ma viech eestáeh,/r*ová křesťanská píseň, 15/«

Uvedení
do nového
tématu

>lyěel ai aúkdo z věs o toa, jak to vypadá na uísíei?
/Doplníme odpovčň; žádné strofy, rostliny, ani voda,
jen písčitá p^tda a taa, žádný livot/.
ä my na Zemi aá^e prekrásnou prírodu s člnvíkea, který
má mimořádné schopnosti. Peslechněte «i, co stojí v
Písau svátém o Bažím plánu na začátku naší Země:

Čtení
Gn 1,27-Jc

*3ůh stvořil Člověka, aby byl jeho obrace®,
atvoíi.1 ho, sby byl obražen Božím,
muže a ženu je stvořil.
A Bůh jim požehnal a řekl jim:
*?lo5te se a množte se a naplňte zemi.
řobyvejte si ji a panujte nad aofskýai rybami,
nad nebeckým ptactvem, nade všís Živým,
co se na zemi hýbe.*
Těmito slovy; "Dobývejte ai zemi!" vysval Bůh člověka,
aby aobře využíval, co nám na Se zemč nabízí;
Na zemí rostou ovocné etroay, jejichž ovoce občerstvu
je Slováka. Z jiných stromů může Člověk síakat dřevo.
Zasejeme-li do zkypřené půdy obilná zrna, vyroste v dalóím roce nové obilí, z kterého ai můžeme ubílit mouku na
chléb, koláče nebo knedlíky. Jvnitř země se skrývá uh
lí, které Člověk dobývá a používá na topení.
3vý® rozumem ei člověk může ns zemi vylepěit svůj ži
vot. Např. dříve ve nesvítil: eVk Vinou. Lidé mívali
petrolejové nebo olejové la^py, svíce, louče, ohniště
na hliněné podleze svých chýší. Ohniště nejen hrálo,
sloulilo na přípravu pokrmů, ale vydávalo také světlo.
maní čl věk svítí elektrickými Žárovkami.
Člověk vynalezl také traktor, který nákresuje koně nebo
dobytek při polních pracích.
čím si Člověk ulehčil stavění budov, domů?
/Jeřáby a jinými stroji/.
Všechny tyto možnosti na vjlepšení naäeho života nám
nabízí Bůh slovy Písma: •Dobývejte si zemi a panujte
nade v!í&!*

Protiklad:
křesí&n
a
ateista

Ale je to zvláštní. ! y křestané /kdo věří v Krista/,
obdivujeme technické vynálezy jako auto, letadlo, te
levizi a říkáme eis Bůh dál člověku úkol a rozum,
aby to vše vymyslel. A chválíme za to Boha, který nám
dal ttk krásnou zem. Ale znájs I lidi, kteří naopak tvr
dí: Vidíte, to v'..>e dokále- Člověk! ^e to dílo člověka.
Sám si to vás vymy&lel« Bůh
není. Nemohu ho
vidět, bievšříjs v žádného Boha. Věřím jen v to, ne co

ai vydělám, koupí« si a aám. Jsou to nevěřící lidé* B#dl se nám posmívají. Ale správné to není. My se ji® vys
mívat nebudeme, dusíme si vážit přesvědčení každého člo
věka.
Evangelíci

bekněte mi. jsou ^achkoví t$ké nevěřící? /K. vyjmenuje
známou rodinu, které je jiného křesťanského vyznání/.
Ne, nejsou nevěřící. Také věří v Ježíše, ale chodí do
evangelického kostela. Dobře si zapamatujte: I oni věří
v Pána JeHáe. Rozhodné i oni patří do Boží fodiny» i
když trochu jiným způsobem. Jsou nauimi křestsngkými
bratry.
Unes je naše poslední setkání před prázdninami. Co bude
te d^lat o prázdninách?
/Pojedeme za babičkou; do pionýrského tábora; na chatuj
budeme se koupat; stanovat; pojer&me do zoologické za
hrady/.

Obdiv
světa

Tel o prázdninách budete mít příležitost obdivovat krá*
su na5í země a všeho, co je na ní. Země má tak nádher
nou přírodu a je obydlena lidni. Mení
to
ú žasný
dar
nebeského
Otce? Už
jste někdy obdivovaly krásu rostlin, lesa, západu slun
ce, krajina ozářenou glancem anebo dokonce v noci hvězdmilou oblohu? Jebo roztomilou kočičku, pejska, krásny
oblázek? Snad jste už někdy navštívily zoologickou za
hradu: tu spoustu různých zvířat?
To vše mám dal Bůh, abychom sáli radost z krásného světa

Zpěv

?ojcfae si zazpívat: "Kdo stvořil mrkající hvizdy ...”

Cvičení
na prázdniny

Mám k vám prosbu!
1. Nasbírejte o prázdninách co možná největší počet růz
ných listů ze stromů, keřů, květin.
a/ Vylisujte je mezi novinovým papírem. Všimněte si,
kcuik druhů bsz obtíží najdete.
b/ Anebo kdo rád kreslí, niže si tvary listů nakres
lit.
!• Kdo by chtěl, může nasbírat řízné kameny.
j. Kdyby někdo pro nemoc nemohl ven do přírody, nasbírá
pěkné obrázky z časopisů a krásnými budovami, stroji
anebo přírodními jevy / zépt-d slunce, krajině v zi
mě, v létě ap./

Vyberte gi z těch úkolů ten, který a« vám nejlépe líbí.
Ale neidŮležitější je to, abyste si při tom uvědomily,
jak krásný je svět kole^ nás. Chválíce za to Boha!

Zápis
<o selitu

20.

za

vU

kbXsn£ ka

svist nSti bow.
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Cavaloapěv
Sohu

Vstaňte* !e poděkování viohu ze vše krásmr a dobré» co
náa daroval během celého Školního roku zarecituj! tea
jeden chvalozpěv a vy ae připojíte po kaídém druhém
verši zpívaný® aleluja /Kane. 621/»

Dn 4 • 6

"Velebte Pána, měsíci, slunce,
Aleluja.
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!
Velebte Pána, vy deště a rosy,
Aleluja.
bouře a vichry, velebte Pána!
Velebte Pána, ohni a čáre,
aleluja.
.mrazy a vedra, velebte Pána!
Velsbte Pána, lijáky, sněhy,
Aleluja.
ledy a zimy, velebte Pána!
Velebte P#na, sněhy a jíní,
Aleluja.
vy dny a noci, velebte l ána!
Velebte Pána, světlo i tc-no,
Aleluja.
blesky a &raky, velebte Pána!
Otce i Syna i avetoho -ucha
Aleluja.
velebme věčně a oslavujme.*

5
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Vymysli si televizní pořad a titulem:
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»o známka pro kasierama na:
Pohledy eelPové
i záběry z blízka.
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UPlRl A SMRTI .............................................................. 46
a/ Střelné seznámení a proběhem Ježíšova
utrpení a jeho smrtí
b/ Uvalovat o konfliktních situacích,
které se mohou vyskytnout mezi dítěte®
a dospělým
'Duben

15. JEŽÍŠ ŽUE, ALKWJA................ ............................... .. 49
a/ řadujeme ae z Ježíšova zmrtvýchvstání
b/ Sový Život। který oslavujeme a obdivujeme
v dob" velikonoc, chceme rozvíjet i v našich
dětech. Je vysečou člověka, “e dovede
klást otázky a hledá nové poznání
16. MMMLUUVÍltl S BOOM . .................................................... 53
a/ Modlitba jako výraz chvály,
lásky a důvěry v loha
b/ Naučíme se naslouchat, vychutnávat
ticho

Květen

17. JSŽÍS 45 ZDK PRĎ MÍS....................................................57
a/ Je^íš v eucharistii je zde pro nás
b/ Dovedl bych se chovat jako pravý
kře stan, kdyby ...

18. iiAťUJfeií OUCIsJI STATÍM Ä
‘
1........ 60
a/ Událost seslání Ducha svátého
b/ líaria - velká přímluvky ně Bolí rodiny
Červen

19. SA SlM JEŽÍSl WVÍCB ZÍUŽÍ.................. ............... 63
a/ JeŽíě chce, abychom se měli rádi
b/ Kedávejw vinu druhým
20. ZA VŽK nÍMÍ MA SVITÍ VDfiSÍW MM................ 67
a/ Obdiv světa koles nás
b/ Chceme sx vážit přeeveddaní druhých
lidí, i když e nimi nesouhlasíme

