PODOBENSTVÍ
O SOUDCI A VDOVĚ
1. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že se dnes opět setkáváme
a můžeme se společně modlit za ty, kteří to nejvíce potřebují.
Otevři naše srdce, ať s láskou nasloucháme Tvému slovu
a poznáme, co nám chceš dnes říci. Amen.
ČETBA – evangelium podle Lukáše ( Lk 18, 1-8):
Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se
modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, který se
Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova,
která k němu ustavičně chodila a žádala: ‚Zastaň se mne proti
mému odpůrci.‘ Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však
řekl: ‚I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu
jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit, a nakonec mě umoří.‘“ A Pán řekl: „Všimněte si,
co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají,
i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“
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Milé děti, Ježíš nám všem nabízí další podobenství. Tedy událost, která může být podobná situacím, které se v životě
člověka stávají nebo se mohou stát. Tentokrát je o vdově. Víte děti, kdo je to vdova? (nechte odpovědět děti) To je
žena, které zemřel muž. A to se v životě opravdu může stát. Možná, že i vy znáte nějakou vdovu ve svém okolí. Většinou
jsou to staré ženy. Někdy bývají velmi smutné, protože vedle sebe nemají svého muže, který již zemřel, a ony jsou samy
a cítí se opuštěné. Znáte nějakou takovou osobu? (nechte odpovědět děti) A co bychom měli udělat my, abychom
takovou ženu utěšili? (nechte odpovědět děti). Ano, věnovat jí čas, naslouchat, pomáhat, možná přinést nějaký drobný
dárek, který by ji potěšil…
Ale pojďme se teď společně zamyslet nad tím, proč nám Pán Ježíš říká právě podobenství o vdově. Nejprve je potřeba
podívat se na situaci vdov v době, kdy to Ježíš vyslovil. To znamená v době před více jak 2 tisíci lety a v místě, kde žil
izraelský národ a platily tam jeho zákony. V té době to totiž měly vdovy hodně těžké. Když přišly o svého manžela, tak
nejen že neměly vedle sebe milovaného muže, ale chyběl jim i někdo, kdo zajišťoval jejich živobytí. Židovské
náboženství sice mělo zákony, podle kterých by se měly vdovám dávat nějaké peníze na obživu, ale často se stávalo,
že jiní lidé vdovám braly jejich peníze, políčka nebo domy, věci a ony neměly svého muže, který by se jich zastal. Pak
musel zasáhnout soudce, který v tom měl udělat pořádek. Jenže to se často nestávalo, a tak mnoho vdov v té době
nemělo nikde zastání a trpěly nedostatkem a bídou.
Takovou situaci popisuje Pán Ježíš ve svém podobenství. Pamatujete si děti, jak to s tou vdovou dopadlo? Vymohla si
u soudce zastání nebo ne? (nechte odpovědět děti). Ano, vymohla, ale jen proto, že se nedala odbít.
A co my s tím? Zkusme se zamyslet nad tím, kdy se cítíme stejně nešťastně, nejistě, odstrčeně a třeba i nespravedlivě,
jako ta vdova v podobenství. Zažili jste někdy takovou situaci? (nechte odpovědět děti) Jak vám při tom bylo? (nechte
odpovědět děti) A toužili jste po tom, aby se vás někdo zastal? (nechte odpovědět děti) Pán Ježíš tímto podobenstvím
říká, že i my se někdy můžeme dostat do situace, kdy se cítíme hodně špatně, je nám smutno a máme pocit, že nás
nikdo nemá rád. Ale právě pro tuto situaci má Pán Ježíš důležitou radu. Víte jakou? NEVZDÁVAT SE! Ne, že bychom
měli druhé donutit, aby nás měli rádi, nebo dokonce se s nimi poprat a přesvědčit je násilím. To určitě ne. Ale nemáme
se vzdát LÁSKY a měli bychom být TRPĚLIVÍ V MODLITBĚ. Vždyť jsme to právě před chvilkou slyšeli: „Což teprve Bůh!

Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji
vás, že se jich brzo zastane.“ I kdybychom sebevíce naráželi na nelásku od ostatních, tak pravá Láska se nás
zastane. A víte děti, kdo je tou pravou Láskou? (nechte odpovědět děti) Ano je to Bůh. Pán Ježíš, který je druhou
Božskou osobou, nám to slíbil. Řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Bůh je s námi,
i když se ho nemůžeme dotknout, i když ho ještě nevidíme v jeho slávě, tak jak ho kdysi viděli apoštolové. Ale je s námi
stále i ve chvílích, kdy nám je smutno a podobáme se té vdově z podobenství.
A jak to udělat, aby nám brzy bylo dobře? Zkusme to MODLITBOU! Když je nám smutno nebo máme vztek, chce se
nám plakat nebo křičet, tak jděme třeba do koupelny a tam si pořádně zakřičte. Křičte třeba do zrcadla nebo vany 😊
Jen nekřičte na nikoho z rodiny. A až se vykřičíte a vybrečíte, tak se zkuste pěkně pomodlit a všechno to, co máte ve
svém srdci odevzdat Pánu Ježíši. Můžete si třeba k tomu zapálit svíčku (pokud vám to rodiče dovolí), přečíst si kousek
z dětské Bible a pak to všechno Pánu Ježíši řekněte. Určitě vám pak bude lépe a třeba vás napadne nějaké dobré řešení
vaší situace. A na závěr požádejte maminku o něco dobrého na zub. Jestli jste to totiž nevzdali a dokázali jste tu svou
těžkou situaci zvládnout a odevzdat v modlitbě (to znamená, že už se nevztekáte ani nezlobíte), tak si něco dobrého
opravdu zasloužíte.😊
AKTIVITA
Modlitební knížka
Vyrobte s dětmi modlitební knížečku s různými modlitbami. Děti si mohou vymyslet vlastní krátké modlitby. Knížku
vyzdobit dle své fantazie. Mohou ji věnovat někomu, kdo je sám.
Co potřebujeme: čtvrtky, nůžky, pastelky, tužky, pravítko, lepidlo.
Hra
Otče náš
Co potřebujeme: 2x modlitbu Otče náš (viz příloha) – pokaždé na jinak barevný papír, rozstřihanou na jednotlivé
řádky.
Jak hru hrajeme: Po místnosti nebo venku rozhažte jednotlivé díly modlitby, nejlépe rubem nahoru. Děti rozdělte na
dvě skupiny. Formou štafety budou děti vybíhat pro jednotlivé části modlitby. Běžet může vždy jen jeden z každé
skupiny a přinést může jen jednu část svého družstva. Když mají přinesené všechny své části, mohou teprve začít
modlitbu skládat.
Kdo bude první a kdo ji bude mít správně?
Tvoření
Téma: srdce s přáním
Co potřebujeme: barevné papíry, bílé papíry, brčka nebo špejle, lepidlo, nůžky, pastelky, fixy, kancelářské sponky,
izolepa, tiskátka, razítkové barvy.
Jak postupujeme: viz odkaz, viz příloha.
https://www.easypeasyandfun.com/paper-heart-flower-craft/
https://www.youtube.com/watch?v=D4XSlCCXyvU
Závěrečná píseň
Modlitba (viz příloha)
https://www.youtube.com/watch?v=C5EdFdQbu1w
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, i apoštolové se ptali: 'Jak se máme modlit?', prosíme, i nás nauč se modlit, ať je naše modlitba vytrvalá
a upřímná, ať má naše modlitba správný cíl a směr, ať do našich modliteb zahrnujeme ty, kteří potřebují Tvou pomoc,
ale i naši pomoc, ty kteří jsou nám blízcí i ty, kteří jsou daleko a ať nezapomínáme na sebe, abychom měli více odvahy
a síly pomáhat, konat dobro. Amen.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220

OTČE NÁŠ,
JENŽ JSI NA
NEBESÍCH,
POSVĚŤ SE
JMÉNO TVÉ.
PŘIJĎ
KRÁLOVST

VÍ TVÉ.
BUĎ VŮLE
TVÁ JAKO
V NEBI, TAK
I NA ZEMI.
CHLÉB NÁŠ
VEZDEJŠÍ

DEJ NÁM
DNES.
A ODPUSŤ
NÁM NAŠE
VINY,
JAKO I MY
ODPOUŠTÍM

E NAŠIM

VINÍKŮM.
A NEUVEĎ
NÁS V
POKUŠENÍ,
ALE ZBAV
NÁS OD

ZLÉHO.
AMEN.

