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ÚVOD
Tato katechetická pomůcka může pomoci při přípravách dětí na první svaté přijímání a prozatím je rozdělena do 14 lekcí.
1. Dějiny stvoření
2. Adam a Eva – lidský hřích – člověk hřeší proti Bohu
3. Kain a Abel – člověk hřeší proti bližnímu
4. Mojžíš jako součást Božího plánu spásy (Desatero)
5. Proroctví (příběh Marie)
6. Ježíšův křest – náš křest
7. Podobenství o rozsévači Mt 13, 1–9 (Boží slovo)
8. Podobenství o hořčičném zrnu (Boží království)
9. Podobenství farizeus a celník Lk 18, 9–14 (modlitba)
10. Podobenství o milosrdném Samaritánovi Lk 10, 25–32 (služba)
11. Podobenství o hostině Mt 22, 2–14; Lk 14, 16–24 (eucharistie)
12. Podobenství o marnotratném synovi Lk 15, 11–24 (odpuštění)
13. Zacheus Lk 19, 1–9 (svátost smíření)
14. Podobenství o deseti družičkách Mt 25, 1–13 (věčný život)
Všechny lekce jsou téměř totožně koncipovány. Jednotlivé části lekce jsou označeny následujícími symboly.

🗩 mluví, vypráví, vysvětluje katecheta

📖 	biblický text – v příloze připraveno k vytištění jako brožura (tisknout oboustranně s vazbou na kratší straně). Použije katecheta.

❓ diskuse
🎲 hra k prohloubení tématu
🖍 vypracování pracovního listu

✂ výroba
🕯 modlitba

📌 k zapamatování
✍ doplň, napiš, nakresli
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1. DĚJINY STVOŘENÍ
Dějiny spásy jsou nerozdělitelným propojováním dvou činitelů: Božího stvoření a lidského
díla. Tyto dvě skutečnosti však nelze od sebe oddělovat! Boží dílo a lidská odpověď na něj se
setkávají a vytváří ony dějiny spásy. Katecheze o Stvoření jako o prvním velkém Božím činu
konaném láskou má vést děti k modlitbě chvály a díků za to, co Bůh udělal z lásky k člověku
a pro něj. Katecheze se věnuje podrobněji třem velkým okamžikům dějin Božího království:
Stvoření, Vykoupení a Paruzii. Každý z těchto důležitých okamžiků v dějinách lidstva je
spojen s novým darem od Boha.
Cí� l: Katecheta se snaží, aby dítě pochopilo, že svůj život má spojit se svým Stvořitelem a Vykupitelem. V tom spočívá jednota dějin.
Pomůcky: Jeden kompletní pás Dějin stvoření (viz foto 2), druhý pás Stvoření jen s barevnými pruhy (viz příloha foto 2), biblický text Gn 1, 1–31; Gn 2, 1–3, zalaminované obrázky, knihy,
šipky, Bibli, pomůcky na koláž pro děti, svíčku, také je možné si připravit k jednotlivým etapám stvoření různé přírodniny – písek, kameny, voda, traviny, květiny, větvičky, atd.

🗩 Historie Božího království je rozdělena do tří etap. STVOŘENÍ, VYKOUPENÍ, PARUZIE.
Máme připravený pás Dějin stvoření. Položíme ho na stůl a na jeho levý okraj položíme Bibli
(opravdovou knihu Bible, na velikosti a formátu nezáleží) a pomalu ho roztáčíme (roztočíme
ho až po konec stvoření).
Stvoření� – na počátku všeho nebylo nic. Byl jen Bůh. Z lásky stvořil svět a připravil všechno, aby na něm mohly žít živé bytosti. Vznikl život mikroorganismů → rostliny → stromy →
ryby, ptáci, pozemská zvěř → a na samém konci člověk. Pro člověka bylo všechno připravené. Ještě nebyl tak inteligentní jako my dnes, ale pracoval a proměňoval to, co bylo kolem něj.
Získával více a více vědomostí – inteligenci. A člověk se ptá, kdo to všechno pro mě připravil? Odpověď najdeme v Bibli.

📖 Slavnostně přečteme Gn 1, 1–31; Gn 2, 1–3.
Vykoupení� – Boží láska k člověku je tak velká, že kromě všeho stvoření chce dát člověku
ještě něco víc. Bůh tak miluje člověka, že se k němu sníží a dá mu svého Syna Ježíše, který
se narodil v Betlémě a zemřel na kříži. Stejně jako Stvoření je i Vykoupení pro všechny lidi
(pootočíme pásku, aby bylo vidět vykoupení).
Paruzie – Druhý příchod Pána Ježíše – paruzie nastává, kdy Bůh bude ve všem a všude (dotočíme pásmo dějin).

❓ Země, na které žijeme, začala existovat před mnoha a mnoha lety. Přesně to nedokáže nikdo
spočítat.
— Kolik je ti let? 8–10 let – to je celý život dítěte
— Jak dlouho může trvat život jednoho člověka? 40, 60, 90, 100 let
— Můžeme si představit 1000 let? Země je ale ještě starší.
Pás Stvoření máme položený na zemi nebo na stole a děti pokládají zalaminované obrázky,
knihy a šipky na připravený pás během našeho komentáře, mohou též přikládat připravené
přírodniny.
1. DĚJINY STVOŘENÍ
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🗩 KOMENTÁŘ:
— Všechno to začalo velkou explozí (třeskem), před kterou nebylo nic a po které bylo vše
promícháno v chaos – děti položí šipku na pás, která ukazuje na začátek dějin – modrá
šipka STVOŘENÍ a obrázek, který připomíná chaos.
— Postupně věci dostávaly své místo.
— Dlouhý čas byly shromažďovány vody na jedno místo a objevila se země. Země byla, ale suchá a pustá – děti najdou a položí obrázek zeměkoule, mohou také vodu, kameny, zem, …
— Uplynulo ještě mnoho let, než se na Zemi objevil první život ve formě jednobuněčných
mikroorganismů, které nejsou vidět pouhým okem – děti najdou a položí obrázek bakterie a také obrázek buňky, trepky, améby.
— Pak se na Zemi začaly objevovat různé rostliny, od nejjednodušších až po složitější a barevnější. Trávy, kapradiny, květiny, stromy – děti najdou a položí obrázky kapradiny,
květů a strom, mohou též různé přírodniny.
— Po mnoha dalších miliónů let došlo na Zemi k další velké změně: ve vodě začaly plavat
ryby, ve vzduchu začali létat ptáci a po zemi se pohybovaly různé druhy zvířat – děti najdou a položí na pás obrázky zástupců ryb, ptáků a zvířat.
— Uběhlo dalších mnoho let a na Zemi došlo k jiné veliké události: jeden z tvorů objevil, že
má ruce! Těmito tvory byly lidské bytosti – lidé, kteří nám byli podobní. Tito lidé zjistili,
že mohou brát do rukou jiné věci a přetvářet jimi Zemi – děti položí obrázek ruky a obrázek, který znázorňuje vývoj člověka.
— Lidé si začali uvědomovat, že svět je jako jeden velký stůl, na kterém je pro ně připravené
vše, co potřebují k životu.
Ptali se: Kdo to vše připravil? A pro koho? Kdo mohl udělat svět plný tak krásných věcí?
Připravil to pro nás?
Bible nám na tuto otázku odpovídá. Říká: … – děti najdou obrázek Bible s příslušným
textem a položí ji nad šipku, která označuje okamžik počátku naší země (STVOŘENÍ).
— To Bůh všechno stvořil, aby lidé na Zemi mohli žít. Ale kdo stvořil lidi? Co o tom říká Bible? – děti vyberou obrázek Bible, kde jsou vypsány verše o stvoření člověka, a položí ji
k obrázkům člověka.
Bible říká, že Bůh nejprve stvořil vše, co slouží člověku k životu. Potom Bůh stvořil člověka.
Tím, ale nekončí to, co Bůh udělal pro člověka.
— Co jiného pro něj Bůh udělal? Dal člověku svého jediného Syna – děti najdou a přiloží obrázek Bible, na které je text, který nám dává odpověď (žlutá kniha s textem). Položí ji na
místo, kde na pásce končí etapa stvoření a začíná etapa vykoupení, dále přiloží symboly
Ježíšova narození (hvězdu), smrti a vzkříšení (kříž). Děti dále označí toto místo žlutou
šipkou VYKOUPENÍ, tak aby ukazovala začátek nové etapy.
— Dějiny lidí pokračovaly až do chvíle, kdy Pán Ježíš zemřel na kříži, byl vzkříšen, až dodnes – děti položí na pás šipku s aktuálním letopočtem.
— Ode dneška pokračuje naše historie dál a bude psát nové stránky – děti přiloží nad šipku
s letopočtem prázdný bílý blok.
— Kdy naše dějiny skončí? Konec nastane při druhém příchodu Pána Ježíše – děti na konec
pásu položí bílou šipku PARUZIE, která ukazuje na závěrečnou chvíli našich dějin.
— Bible nám vypráví, že dějiny stvoření, mají svůj vrchol ve vykoupení a budou ukončeny
druhým příchodem Krista (paruzií). V paruzii Boží království nikdy neskončí – děti položí obrázek Bible s textem, který říká, jaké to bude po druhém příchodu Pána Ježíše (bílá
kniha s textem).

📌 STVOŘ�ENÍ� → VYKOUPENÍ� BOHEM SKRZE PÁ�NA JEŽ�Í� Š�E → PARUZIE = to je historie
Boží� ho království� .
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✂ VÝROBA KOLÁŽE
Děti si vytvoří svůj pás dějin Božího stvoření (viz foto 1).
Pomůcky: bílý papírový pruh široký 12 cm a dlouhý asi 1 m (nejlépe nastříháme z jednobarevného balicího papíru), obrázky pro jednotlivé etapy (viz příloha – STVOŘENÍ OBRÁZKY
PRO DĚTI), biblické texty, šipky – viz příloha „STVOŘENÍ – knihy, šipky pro děti“, pastelky,
pravítko, lepidlo, nůžky.
Nejprve si mohou děti pastelkami narýsovat barevné pruhy podle jednotlivých etap stvoření: asi deset cm od kraje a 2 cm od spodu, 20 cm modře, 45 cm hnědě, 1,5 cm žlutě a 15 cm
bíle. Poté nalepí knihy, šipky a obrázky.
Každé dítě potřebuje jeden list s předlohami, které si vystřihne a nalepí ve správném pořadí
na pás. Vybarví si šipky s názvy hlavních okamžiků dějin Božího království + aktuální letopočet a dolepí na svůj pás.

🕯 Zapálíme svíčku a děkujeme Bohu. Necháme děti, aby vymýšlely své vlastní modlitby.
Bože, děkujeme Ti za světlo, vodu, zem, rostliny, zvířata, rozum,…

1. DĚJINY STVOŘENÍ
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Foto 1 – děti koláž:
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VÝROBA MODRÉHO PÁSU KE KATECHEZI DĚJINY STVOŘENÍ (VIZ FOTO 2)
Je možné si připravit dva pásy Dějin Božího království. Jeden kompletně hotový, který může
být někde v místnosti, kde probíhá katecheze, stále k dispozici a druhý, na kterém jsou jen
barevné pruhy s texty pod nimi, a pracujeme s ním při katechezi.
— Pás balicího papíru, který vybarvíme světle modře (nejrychleji voskovkou) 25 × 200 cm
(v jednom kuse) nebo modrý jednobarevný balicí papír 25 × 200 cm.
— tmavě modrý pruh 40 × 2,5 cm (nemusí být v jednom kuse) – začátek stvoření než se objeví první známky života.
— světle hnědý pruh 90 × 2,5 cm (nemusí být v jednom kuse) – stvoření, kdy se objevují
první známky života až do vykoupení.
— žlutý pruh 3 × 2,5 cm – vykoupení.
— bílý pruh 30 × 2,5 cm – od vykoupení přes současnost až k paruzii.
— Pruhy nalepte na oba pásy asi 5 cm od spodního okraje a asi 20 cm od začátku.
— Vytiskněte barevně ve dvou provedeních obrázky Dějiny stvoření (viz příloha STVOŘENÍ
obrázky zalaminovat).
— Jednu sadu zalaminujte a vystřihněte (obstřihněte).
— Druhou sadu jen vystřihněte (obstřihněte) a nalepte na jeden připravený pás. Nejprve
obrázky jen rozmístěte a pak nalepte, zachovejte rozestupy (viz foto 1).
— Vytiskněte 2× barevně sadu knížeček s biblickými texty. Jednu zalaminujte a druhou nalepte (viz příloha – STVOŘENÍ Bible texty I. a II.) na pás s již nalepenými obrázky.
— Vytiskněte 2× Texty a nalepte je k obrázkům pod pruhy z barevného papíru (viz níže) na
oba pásy (viz foto 1).
— Vytiskněte 2× barevně sadu šipek (viz níže), jednu zalaminujte a druhou nalepte na pás
s již nalepenými obrázky (je potřeba napsat vždy aktuální letopočet).
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Foto 2 – modrý pás:

1. DĚJINY STVOŘENÍ
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Texty, které se nalepí pod jednotlivé etapy stvoření (viz foto 2):

Texty, které se nalepí pod jednotlivé etapy stvoření (viz foto 1):

Dějiny světa, ve kterých žijeme,
začínají stvořením světa.
Na počátku bylo vše jakoby
promíseno v chaosu.
Pak se shromáždily vody na jedno
místo a objevila se suchá země.

Objevily se nejmenší
organismy
a později
se země pokryla
rostlinami.

Zaplnila se také různými
živočichy a zvířaty.

Později byl stvořen člověk, který se rozvíjel
díky své schopnosti myslet a používat nástroje.
Jednoho dne se v Betlémě,
v zemi Izrael, narodil Ježíš Kristus,
pravý Bůh a pravý člověk, který
zemřel a byl vzkříšen.
Ode dne vzkříšení Ježíše se šíří jeho poselství,
ale jak, o tom už Písmo svaté nepíše.
Tyto dějiny píše člověk společně
s Bohem. Naše dějiny se naplní
v paruzii – při druhém příchodu
Ježíše Krista, kdy …

1. DĚJINY STVOŘENÍ

Království Boží bude
trvat navěky.
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STVOŘENÍ
VYKOUPENÍ

PARUZIE
2019
Od tohoto dne se dar
života od Boha stále šíří
a bude tomu až do
dovršení celého stvoření.

18

příprava na první svaté přijímání

© Spolek Most Č. Budějovice

Stvoření – obrázky k zalaminování:

1. DĚJINY STVOŘENÍ
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Stvoření – obrázky k zalaminování:
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Bible – obrázky k zalaminování:

1. DĚJINY STVOŘENÍ
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Stvoření – obrázky pro děti:
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Od tohoto dne se dar
života od Boha stále šíří
a bude tomu až do
dovršení celého stvoření.

PARUZIE

VYKOUPENÍ

STVOŘENÍ

Stvoření – knihy a šipky pro děti:
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2. A DAM A EVA – LIDSKÝ HŘÍCH –
ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BOHU
Cí� le: Děti si mají uvědomit, že životním cílem člověka je setkávání se s Bohem, a to jde tehdy,
když nehřeší.
Pomůcky: viz hra, biblický text, pracovní list PL 2, obrázek (Strom života), papíry, pastelky.

🎲 PŘÍMO NA CÍL!
Nejprve si vyzkoušíme zahrát si na lukostřelce. Tak jako dříve na různých královských turnajích se účastníci chtěli předvést, v čem jsou nejlepší. Jaká byla disciplína lukostřelce? Ano,
oni stříleli šípy z luku na terč a vyhrál ten, který se trefil do středu terče. Ale byla situace,
kdy se lukostřelec netrefil a k tomu se používal termín harmartia. Situace, kdy lukostřelec
mine cíl.
Co potřebujeme: Tři papírové koule z novin a papírový terč, tři pingpongové míčky a zavařovací sklenici, tři tenisové míčky a kbelík.
Jak hru hrajeme: Každý se vystřídá u všech tři disciplín s házením na cíl. U papírových
koulí je cílem trefit z určité vzdálenosti třemi koulemi třikrát do černého. Je potřeba, aby
vzdálenost byla natolik velká, aby to dalo práci! U pingpongových míčků je cílem tři míčky
trefit odrazem od stolu tak, aby skončily ve sklenici. U tenisových míčků jde o to, vhodit je
z určité vzdálenosti do kbelíku. Za každý zásah dostávají hráči jeden bod.
Vysvětlení� : Naše jednání je takové střílení do terče a my se přece chceme trefit do terče.
Terčem je Bůh. V životě se chceme setkávat s Bohem. Ale často je naše chování takové, že se
netrefíme, míjíme terč. A tím se nesetkáváme s Bohem. Již první křesťané poznali, že hřešíme a hříchem míjíme Boha, proto pro hřích začali křesťané používat slovo harmartia.
Hřích = minout cíl. Naším životním cílem je Bůh; hřích je tedy skutek, který míjí Boha.
Ale každý z nás se má snažit svým chováním, myšlením, mluvením a skutky neminout se
s Bohem.

🗩 S příběhem prvních lidí se setkáváme v Bibli úplně na začátku a patří ještě do stvoření.

Není to historický příběh, ale ten, kdo ho čte nebo slyší, se má dovědět něco o sobě.
Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk – Adam měl být ve společenství se svým
Stvořitelem. Ale Adam nechtěl být sám, a tak dal Bůh člověku ženu Evu. Bůh stvořil všechno
pro člověka, vše pro jeho prospěch, k jeho potřebě. Tak byli lidé stvořeni jako muž a žena. Za
to, ale Bůh něco také chce. Uprostřed zahrady se nachází strom poznání dobra a zla a strom
života. Lidé se stromu poznání dobra a zla nesmí ani dotknout. Lidská svoboda je jasně vymezena Božím zákonem.
V příběhu vystupují kromě Boha tři postavy:
Adam – člověk, jeho žena Eva a had, který je symbolem Božího protivníka. Had rozehrává
příběh, upozorňuje na překážku, na strom poznání dobra a zla, která brání člověku být jako
Bůh. Žena na toto upozornění reaguje, poznává, že to tak je. Rozhodne se podle toho, jak se
jí ovoce líbí, jak vypadá. Překračuje zákon. Ochutná ovoce, dá ho svému muži, a v tom se jim
otevřou oči a poznají, že jsou nazí. Zachvátil je stud a schovali se.
ADAM A EVA – LIDSKÝ HŘÍCH – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BOHU
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📖 Přečteme slavnostně biblický příběh Gn 3, 1–13; 21–24.
❓ Kde se příběh odehrává? V zahradě, v ráji = ve světě, kde není ani smutek ani bolest, je tam
Boží blízkost.
— Kdo je Adam a Eva? Adam a Eva jsou lidé, kteří žijí v té zahradě = ve světě.
— Jak se jim žije? Žije se jim velice dobře. Mají všechno, co potřebují k životu. A také žijí
v blízkosti Boha. Hospodin pečuje o člověka, pečlivě udržuje stvoření, vtiskl mu řád
a díky tomu to funguje. Hospodin se postaral o všechny živé tvora, kteří žijí na této zemi.
— Mají od Boha daná nějaká pravidla? Ano, mohou jíst ze všech stromů v zahradě, kromě
jednoho stromu uprostřed zahrady, toho se nesmí ani dotknout. Stromu poznání dobra
a zla.
— Vadí jim ta pravidla? Ne, jen do té doby, než je na to upozorní had. Had jim řekne, že právě
Boží příkaz jim brání v tom, aby byli jako Bůh a poznali dobré i zlé.
Eva vidí, že je ovoce krásné a chutné a dá také svému muži. Také my se rozhodujeme jaké
co je, jaký pocit to v nás vyvolává.
— Tím, že lidé porušili Hospodinův zákon, změnilo se něco? Z vnějšku ne, bylo vše stejné, ale
uvnitř člověka dochází k poškození, k narušení vztahu mezi člověkem a Bohem – (to znamená také mezi mnou a Bohem). Začali vidět věci jinak. Proto je potřeba Boží nařízení
brát vážně, protože když to člověk nedělá, sám sebe poškozuje a neví o tom. A tím lidé
poznali bolest, utrpení a smrt. Teď už se s tím nedá nic dělat, člověk tu bolest musí vzít
a unést ji. Bůh však člověka neopouští, pomáhá mu se s tou situací vyrovnat. Dává mu
druhou šanci, protože jinak měl zemřít (po porušení příkazu).
— Co se stalo potom, když se člověk přiznal ke svému činu? Museli opustit Rajskou zahradu, aby
byl chráněn strom života.
— Koho Bůh postavil na cestu, aby byl chráněn strom života? Dva cheruby – anděly s plamennými meči.
— Může se člověk vrátit do ráje? Ano, může, cesta není zcela uzavřena. Ale člověk musí projít
skrze ten oheň, který spálí všechno to poškození, které si člověk způsobil. Tím se může
vrátit do původního stavu. Člověk to nezvládne sám, musí mu pomoci Bůh. Člověk se
svou silou končí ve smrti, k novému životu je možné dojít jen skrze Boha.

🖍 Děti vypracují pracovní list 2 PL ADAM A EVA (viz příloha).
🖍 Děti mohou vymalovat obrázek Strom života.
🖍 Děti mohou vyhledat na internetu umělecká díla, která znázorňují dnešní biblický příběh,
vyberte, které dílo děti nejvíce zaujalo, mohou napsat v krátkosti proč.

📌 HŘ�Í� CH – stav, do kterého se člověk dostává překročení� m nebo porušení� m Boží� ch
naří� zení� .

Hří� chy hodnotí� me podle závažnosti:

— hří� chy lehké neboli všední� – lásku v srdci člověka zraňuje a uráží�
— hří� chy těžké neboli smrtelné – ničí� lásku v srdci člověka těžkým porušení� m
Boží� ho zákona
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2. ADAM A EVA – LIDSKÝ HŘÍCH – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BOHU
Hospodin Bůh vtiskl celému stvoření řád a všichni dostali vše, co potřebují k životu – zvířata i
lidé. Symbolem toho je STROM _

_ _ _ _ _ (doplň pomocí písmen) T A V O Ž I.

Napiš, co jsme dostali od Boha, abychom žili šťastně

(vyber si z rámečku): _

__________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

________________ ________

BÍDA, ZÁVIST, SVĚTLO,
RADOST, ROSTLINY, VODA,
BOLEST, KRÁSA, OBLOHA,
HVĚZDY, SMUTEK, ZRADA,
BLÍZKOST, PRAVDA, STROMY,
RYBY, PTÁKY, LÁSKA, SMRT,
TEPLO, RŮZNÉ PLODY,
UTRPENÍ, ROZUM, ZDRAVÍ,
MOŘE, HORY, HNĚV, VÁLKA,
MÍR, KLID, POKOJ, ČAS, DÉŠŤ,
SLUNCE, ATD.

Bůh dal lidem svobodu, ale také určitá pravidla.
Nesměli jíst ze STROMU POZNÁNÍ _ _ _ _ _

_ _ _ _. Lidé ale překročili Boží příkaz a díky

tomuto skutku poznali: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

______________________________________________
(poskládej písmena, rozlušti šifry a doplň).

NÍPETRU

d

b

r

o

a

KETUMS

A
ZSZMZRZTZ

L

A
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Přesto Bůh na člověka stále myslí a o stvoření pečuje a pečlivě ho udržuje.
✍ Nakresli svou představu stromu Poznání dobra a zla.

📌📌 HŘÍCH – stav, do kterého se člověk dostává překročením nebo porušením Božích nařízení.
Hříchy hodnotíme podle závažnosti:
– hříchy lehké neboli všední – lásku v srdci člověka zraňují a uráží
– hříchy těžké neboli smrtelné – ničí lásku v srdci člověka těžkým porušením Božího zákona
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Adam a Eva – Strom života
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3. K
 AIN A ABEL – ČLOVĚK HŘEŠÍ
PROTI BLIŽNÍMU
Cí� le: Děti si mají uvědomit, že hlavní životní cesta každého z nich/z nás je konat dobro.
Pomůcky: biblický text, pracovní list PL 3, viz hra, připravená a vystřižená spirála z papíru
A3 nebo A2, kartičky s vlastnostmi (viz příloha).

🗩 Budeme si vyprávět příběh, který se odehrává mimo ráj. Adam s Evou mají dva syny Kaina

a Abela. Když se narodil Kain, Eva vkládala do jeho života velké naděje, myslela, že Kain
všechno napraví a vše bude jako dřív. Také si myslela, že narozením Kaina získala Boha na
svou stranu. Synové Adama a Evy vyrostli a Kain se stal zemědělcem – rolníkem a Abel pastevcem – pastýřem. Oba pracují a přinášejí Bohu své oběti.

📖 Slavnostně přečteme Gn 4, 1–10, 13–19, 23–24.
❓ — Jak se jmenovali synové prvních lidí? Kain a Abel.
— Jaká byla jejich povolání? Rolník a pastýř.
Kain i Abel obětovali Bohu své oběti. Zřejmě děkovali Bohu. Co udělal Bůh? Bůh shlédl na
Abela a jeho oběť, ale na Kainovu ne. Proč? To nevíme, protože Bůh koná podle sebe a nepotřebuje vysvětlovat proč (někteří lidé jsou vážně nemocní, jiní ne; některým se daří
lépe než druhým – člověk nemůže pochopit Boží konání).
— Když to Kain uviděl, jak se zachoval? Zlobil se na svého bratra a zlobil se i na Boha. Začal
svému bratru závidět a jeho nenávidět.
— Poznal to Bůh? Ano. Bůh viděl, co se v Kainovi děje. Bůh vidí do srdce každého člověka.
— Co tedy Bůh udělal, když viděl, jak je Kain naštvaný? Řekl mu, aby se ovládal, aby se nenechal
ovládnout svým vztekem. Bůh nechce Kainovi poručit nebo ho zastavit silou. Naopak,
chce, aby on sám pochopil, že má konat dobro.
— Poslechl Kain? Ne. A jak se tedy zachoval? Zabil svého bratra.
— Jak pokračuje příběh dál? Bůh se ptá Kaina na jeho bratra a Kain říká, že neví, že přece
nemusí svého bratra hlídat. Jenže Bůh ví, co se stalo jeho bratru. Ví, co Kain udělal. Bohu
záleží na člověku i po jeho smrti.
Kain si po svém činu uvědomil, co spáchal. Pochybuje ale o tom, že by mu Bůh odpustil,
a má o sebe strach. Má strach, že mu jiný člověk může ublížit, že by ho mohl někdo zabít.
— Jak se Bůh zachoval? Udělal Kainovi znamení, aby mu nikdo nemohl ublížit. Bůh nechce,
aby se zlo oplácelo zlem.
— Co se děje potom? Kain odešel od Hospodina. Postaví město, kde si vytváří své vlastní zákony. Ožení se a má syna Enocha, ten má syna Írada, Írad Mechújáela, Mechíjáel Metúšáela,
Metúšáel Lámecha.
— Jak se chová Lámech? Zabije dva lidi a chlubí se tím. Vůbec se za to nestydí. Dělá si, co chce.
Dokonce se chlubí svou pomstychtivostí.
— Chce Bůh od člověka, aby konal zlo? Ne. Bůh chce, aby člověk konal dobro. Člověk to ví. Člověk má tu schopnost konat dobro. Člověk má také svobodu se rozhodovat konat dobro či
zlo. Rozhodnout se pro dobro nebo zlo.

KAIN A ABEL – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BLIŽNÍMU
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✂ SPIRÁLA DOBRA × SPIRÁLA ZLA
❓ Společně přemýšlíme, jestli je možné roztočit tzv. ‚spirálu dobra‘, (ano, je to možné, pokud si
člověk nedělá svévolně, co chce, stejně jako Lámech).
1) Na dnešním příběhu i na příběhu z minulé lekce vidíme, že Adam a Eva hřeší proti Bohu
// Kain závidí svému bratru // Kain zabíjí svého bratra // 7x pomsta za zabití Kaina //
77× pomsta za zabití Lámecha // ale do toho vstupuje Bůh a nechce, aby se zlo šířilo,
a proto, dává Kainovi znamení.
2) Vyrobte si s dětmi tzv. „spirálu DOBRA“ – jednu společnou na větší formát papíru, např:
A3 nebo A2, aby viděly, jak je možné šíření dobra ve světě, které oslovuje postupně stále
více lidí.
— děti mohou zapisovat podle tohoto příběhu: ‚Petr by si chtěl půjčit od spolužáka pero,
protože si své zapomněl doma. Petr má strach, že spolužák, se kterým se téměř nebaví,
mu ho nepůjčí. Přesto najde odvahu a zeptá se. Lukáš Petrovi ale pero velice rád půjčí.
Petr je celý překvapený. Druhý den vypůjčené pero vrátí a zeptá se Lukáše, jestli si také
rád čte, protože by mu rád ukázal novou knihu o vesmíru. Lukáš souhlasí a chlapci se
domluví, že se další den sejdou u Petra doma. Petr přemýšlí, že by s Lukášem mohli být
kamarádi. Druhý den na svého spolužáka čeká před školou. Lukáš má stejný nápad. Petr
si našel nového kamaráda. Vzniká nové přátelství.‘
— děti mohou zapsat situaci, kterou samy zažily.
— děti mohou zapisovat slova opačného významu a použít je také v pracovním listě PL 3:
zloba, hněv, smutek, strach, závist, nenávist, lež, nemoc, vražda, pomsta, válka, … ×
úsměv, klid, radost, odvaha, přejícnost, láska, pravda, zdraví, život, odpuštění, mír, …
Nejprve si připravte kartičky s vlastnostmi (viz příloha aktivita KAIN A ABEL), vytiskněte a rozstříhejte na jednotlivé vlastnosti. Na stůl položte záporné vlastnosti a poté nechte
děti přiřazovat dobré vlastnosti. Ty si potom mohou zapisovat do „spirály dobra“.

🖍 Děti vypracují PL 3 SPIRÁLA DOBRA.
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🎲 PŘES PROPAST
Co potřebujeme: Dva kusy lana nebo provazu, čtyři židle.
Jak hru hrajeme: Přivažte konce lana nebo provazu ke spodní části nohou židle tak, abyste
získali dva rovnoběžné kusy napnutého lana. Lano by mělo ležet přímo na zemi. Mezera
mezi provazy by měla být na začátku spíše úzká – asi 0,5 metru. Cílem hry je, aby děti přeskočily mezeru mezi provazy. Skáče se z místa a snožmo. Děti skáčou jedno po druhém. Až
všichni přeskočí původní mezeru, odsuňte jednu dvojici židlí a provaz o něco dál, mezera se
rozšíří. Skáče se druhé kolo.
Pokaždé, když mezeru zvětšíte, vypadne ze hry jeden nebo více hráčů. Nakonec mezeru rozšiřte natolik, aby ji nepřeskočil ani ‚mistr‘ v přeskoku z místa.
Vysvětlení� : Provazy = hranice propasti, mezera mezi lany = propast mezi mnou a Bohem,
která se zvětšuje jednotlivými hříchy. Čím víc člověk hřeší, tím více se propast mezi Bohem
a člověkem zvětšuje. Nakonec dospějeme k tomu, že propast vlastními silami nepřekonáme.
Jak se tedy můžeme vrátit zpátky k Bohu? Bez jeho pomoci to nepůjde. Už při Stvoření jsme
se dozvěděli, co pro nás Bůh udělal. Seslal nám Spasitele, svého Syna, Ježíše Krista. Jen skrze
Ježíše můžeme tento „závod“ vyhrát a dostat se zpátky k Bohu.

📌 Č�lověk má schopnost konat dobro, člověk má svobodu rozhodovat se pro dobro nebo

zlo. Č�lověk má odpovědnost za svého bližní� ho. K tomu nám pomáhá největší� přikázání� lásky: „Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své
mysli a z celé své sí� ly a miluj svého bližní� ho jako sám sebe!“

KAIN A ABEL – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BLIŽNÍMU
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3. SPIRÁLA DOBRA

✍ Vymyslete, co pomůže k rozšiřování dobra, a vpisujte slova od středu spirály.

KAIN A ABEL – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BLIŽNÍMU
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📌📌 Člověk má schopnost konat dobro, člověk má svobodu rozhodovat se pro
dobro nebo zlo.
Člověk má odpovědnost za svého bližního.
K tomu nám pomáhá největší přikázání lásky:

„Miluj . . . . . . . . ., . . . . svého, z celého svého . . . . ., z celé své
duše, z celé své . . . . . a z celé své síly a miluj svého . . . . . . . .
jako sám . . . . !“

Boha

bližního

Hospodina

mysli

sebe

srdce

✍ Nakresli dobro.

 Přemýšlej, které své vlastnosti a dovednosti bys chtěl na sobě zlepšovat.
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ZLOBA HNĚV SMUTEK
STRACH
ZÁVIST
NENÁVIST
LEŽ
NEMOC
VRAŽDA
POMSTA
VÁLKA

Vlastnosti – Kain a Ábel

KAIN A ABEL – ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI BLIŽNÍMU
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ÚSMĚV KLID RADOST
ODVAHA PŘEJÍCNOST
LÁSKA
PRAVDA
ZDRAVÍ
ŽIVOT
ODPUŠTĚNÍ
MÍR

4. M
 OJŽÍŠ JAKO SOUČÁST
BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (DESATERO)
Cí� le: Děti mají pochopit, že Boží příkazy nejsou nějakým „strašákem“, ale jsou to rady a doporučení, které pomáhají člověku vést dobrý a bezproblémový život.
Pomůcky: biblický text, kartičky s Desaterem ve třech barvách (viz příloha aktivita Desatero) mohou být zalaminované, pracovní sešit s Desaterem – pro každé dítě (viz příloha).

🗩 Dnešní příběh se odehrává několik set let př. Kr., kdy izraelský národ žil v otroctví v Egyptě.

Izraelité byli nuceni stavět nová veliká města pro faraona. Jejich útisk narůstal a tak Izraelci
prosili svého Boha Hospodina o pomoc. Bůh jejich modlitby slyšel a vyslyšel a jako prostředníka k záchraně svého lidu si vybral muže jménem Mojžíš.
Nyní můžeme v krátkosti převyprávět Mojžíšův život: Mojžíš se narodil v izraelské rodině,
ale vychováván byl jako Egypťan. Naučil se různým dovednostem, které se mu později velice hodily. Poznal zákony a vojenství, naučil se psát. Když už byl dospělý muž, musel utéci z Egypta (zabil
Egypťana, aby zachránil izraelského otroka). Několik let žil v zemi Midján a naučil se žít v poušti.
Jednoho dne se setkal s Bohem Hospodinem v hořícím keři, který mu řekl, že má pro něj důležitý
úkol – osvobodit izraelský národ z útisku a nesvobody. Odchod Izraelitů z Egypta nebyl žádnou maličkostí, tehdy opustilo Egypt přibližně 600 000 mužů a s nimi jejich ženy a děti. Celkem tedy asi
2–3 milióny lidí.
Pod Božím vedením se Izraelité vydali na cestu pouští a přišli k hoře Sinaj, kde nějaký čas
pobývali. Zde Bůh uzavřel s izraelským národem smlouvu; slíbil, že mu bude žehnat a chránit ho a Izrael se zavázal, že bude Bohu sloužit a poslouchat ho. Bůh pak dal Mojžíšovi zákon,
který je základem pro Desatero přikázání. Někdy se mu také říká Dekalog – deset slov.

📖 Slavnostně přečteme Boží slovo Ex 20,1–17.
❓ K čemu jsou pravidla? Neomezují nás? Dávají nám nějakou svobodu a prostor? Diskutujte s dětmi
o tom, že pravidla a předpisy nám umožňují jasně se orientovat v prostředí, ve kterém se
nacházíme. Dávají nám přesné hranice toho, co se smí a co se nesmí. Kdyby pravidla nebyla,
každý by si dělal, co chtěl. Představte si, že byste hráli nějakou hru a její pravidla by znali jen
někteří. A ti, co pravidla neznají, by hráli podle sebe. To by nešlo, nastal by chaos a za chvíli
by už nikdo tuto hru nechtěl hrát.
— A co v životě, jsou pravidla důležitá? Samozřejmě a ještě více než v nějaké hře.
— Co se stane, když člověk nebude dodržovat pravidla hry? Buď s ním nikdo nebude hrát, nebo
se pravidla musí naučit.
— A v životě? Co když člověk nebude dodržovat pravidla-zákony pro život? Lidé se budou podvádět, šidit, klamat à nenávidět à zabíjet.
— Jaký zákon je nejdůležitější? Boží zákon. Zákon, který jsme dostali od Boha, protože od Boha
máme vše, co potřebujeme (mluvili jsme o tom ve 2 lekci).
— Komu Bůh dal tento důležitý zákon? Mojžíšovi, Izraelitům. A skrze něj nám všem, všem
lidem. – Jak nazýváme tento zákon? Desatero, Dekalog.
— Jakými zákony, předpisy, řády, pravidly se v životě musíte řídit? Znáte nějaké?
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Pří� klady některých zákonů, pravidel, předpisů či řádů, se kterými se děti již setkaly
nebo se mohou v životě setkat.
Starý zákon, Nový zákon
Pravidla českého pravopisu
Pravidla stolování
Pravidla slušného chování
Pravidla silničního provozu
Pravidla různých sportů a her – fotbalu, tenisu, házené, sudoku, šachy, atd.
Pravidla v rodině
Jízdní řád, letový řád, školní řád, domovní řád, daňový řád, reklamační řád, spisový a skartační řád.
Ochrana osobních údajů
Předpisy požární ochrany
Bezpečnostní předpisy
Právní předpisy
Listina základních práv a svobod
Ústava ČR
Ústava EU
Sbírka zákonů ČR – trestní zákon, stavební zákon, nekuřácký zákon, volební zákon, zákon
o obci, atd.
Občanský zákoník
Zákoník práce
Gravitační zákon, Newtonův zákon, Ohmův zákon, Pascalův zákon, …

🎲 DESATERO
Máme připravené kartičky s texty Desatero podle biblického textu, podle katolického katechizmu, Desatero upravené pro děti a jednoslovní shrnutí Desatera. (viz příloha „aktivita
Desatero“) Rozložíme na stůl kartičky podle katolického katechizmu – červené a děti je seřadí ve správném pořadí od 1–10. Poté děti přiřazují kartičky podle biblického textu – modré
dle správnosti významu, a nakonec kartičky upravené pro děti – zelené, také dle správnosti.
Jako doplnění můžete poslední řadu kartiček – černé, jednoslovné shrnutí Desatera DEKALOG, dětem rozdat a ony položí správné slovo přes již seřazená přikázání. Katecheta položí
otázku: Které přikázání nám zahrnuje Boha? Které přikázání nám zahrnuje rodinu? Které přikázání nám zahrnuje přejícnost? Atd.
1. JÁ JSEM HOSPODIN TVŮJ BŮH, KTERÝ JSEM TĚ VYVEDL Z EGYPTSKÉ ZEMĚ, Z DOMU
OTROCTVÍ.
1. NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY MIMO MNE.
1. NEUDĚLÁŠ SI TESANOU MODLU ANI JAKÉKOLIV ZPODOBENÍ TOHO, CO JE NAHOŘE NA
NEBI NEBO DOLE NA ZEMI ČI VE VODĚ POD ZEMÍ.
1. NEBUDEŠ SE JIM KLANĚT A NEBUDEŠ JIM OTROČIT, NEBOŤ JÁ HOSPODIN, TVŮJ BŮH,
JSEM BŮH ŽÁRLIVÝ, KTERÝ TRESTEM NAVŠTĚVUJI VINU OTCŮ NA SYNECH I NA TŘETÍ
A NA ČTVRTÉ GENERACI TĚCH, KDO MĚ NENÁVIDÍ, ALE PROKAZUJI MILOSRDENSTVÍ
TISÍCŮM TĚCH, KDO MNE MILUJÍ A ZACHOVÁVAJÍ MÉ PŘÍKAZY.
2. NEBUDEŠ BRÁT JMÉNO HOSPODINA, SVÉHO BOHA, NADARMO, PROTOŽE HOSPODIN
NENECHÁ BEZ TRESTU TOHO, KDO BERE JEHO JMÉNO NADARMO.
3. ZACHOVÁVEJ DEN ODPOČINKU, ABYS HO POSVĚTIL.
3. ŠEST DNÍ BUDEŠ PRACOVAT A DĚLAT VŠECHNU SVOU PRÁCI, ALE SEDMÝ DEN PATŘÍ
HOSPODINU, TVÉMU BOHU. NEBUDEŠ DĚLAT ŽÁDNOU PRÁCI TY ANI TVŮJ SYN ANI TVÁ
DCERA, TVŮJ OTROK ANI TVÁ OTROKYNĚ, TVÉ ZVÍŘE ANI TVŮJ PŘÍCHOZÍ, KTERÝ JE VE
TVÝCH BRANÁCH.
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3. PROTOŽE ŠEST DNÍ HOSPODIN DĚLAL NEBESA A ZEMI, MOŘE A VŠECHNO, CO JE
V NICH, A SEDMÝ DEN ODPOČINUL. PROTO HOSPODIN POŽEHNAL SEDMÝ DEN A POSVĚTIL HO.
4. CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU, ABY SE TI DOBŘE VEDLO NA ZEMI, KTEROU TI DÁVÁ
HOSPODIN, TVŮJ BŮH.
5. NEBUDEŠ VRAŽDIT!
6. NEBUDEŠ CIZOLOŽIT!
7. NEBUDEŠ KRÁST!
8. NEBUDEŠ VYDÁVAT PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ!
9. a 10. NEBUDEŠ DYCHTIT PO DOMĚ SVÉHO BLIŽNÍHO. NEBUDEŠ DYCHTIT PO ŽENĚ
SVÉHO BLIŽNÍHO ANI PO JEHO OTROKU ANI PO JEHO OTROKYNI ANI PO JEHO BÝKU
ANI PO JEHO OSLU, VŮBEC PO NIČEM, CO PATŘÍ TVÉMU BLIŽNÍMU.
1. V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.
2. NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.
3. POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.
4. CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI.
5. NEZABIJEŠ.
6. NESESMILNÍŠ.
7. NEPOKRADEŠ.
8. NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU.
9. NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO.
10. ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO.
1. NEBUDEŠ MÍT A UCTÍVAT JINÉ BOHY.
2. NEVYUŽÍVEJ ZBYTEČNĚ BOŽÍ JMÉNO.
3. VĚNUJ JEDEN DEN V TÝDNU BOHU, ODPOČÍVEJ.
4. MILUJ SVÉ RODIČE, MODLI SE ZA NĚ, POMÁHEJ JIM A POSLOUCHEJ JE.
5. NEUBLIŽUJ ŽÁDNÉMU ČLOVĚKU ANI ŽIVÉMU TVORU.
6. MĚJ V ÚCTĚ LÁSKU MEZI MUŽEM A ŽENOU.
7. NEBER, CO TI NEPATŘÍ, A VRAŤ VŠE, CO SIS PŮJČIL.
8. VŠE, CO MLUVÍŠ, AŤ JE PRAVDA.
9. BUĎ VĚRNÝ.
10. BUĎ POCTIVÝ A NETOUŽI PO MAJETKU DRUHÝCH.
1. BŮH
2. BOŽÍ JMÉNO
3. NEDĚLE
4. RODINA
5. ŽIVOT A ZDRAVÍ
6. CUDNOST
7. ŠTĚDROST
8. PRAVDA
9. VĚRNOST
10. PŘEJÍCNOST
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🎲 DESATEROVÁ ŠTAFETA

(PRO LEPŠÍ ZAPAMATOVÁNÍ A PROCVIČENÍ).
Co potřebujeme: dvě sady kartiček s Desaterem (použijeme kartičky černé a zelené).
Rozdělíme děti do dvou skupin, jedna je zelená a druhá černá. Družstva běží štafetový závod
s cílem přinést potřebné barevné kartičky, vždy jen jednu. Na druhé straně místnosti máme
hromádku z promíchaných kartiček (zelené a černé). Družstvo, které první shromáždí všech
deset přikázání a seřadí ve správném pořadí, vyhrává.

🖍 Děti vypracují pracovní sešit.
Určitě ne během jedné hodiny, postupně vypracují doma.
🕯 Modlitba – poděkujeme Bohu za to, že (nám dal jasná a zřetelná pravidla pro život) se máme
v životě podle čeho orientovat, že Bůh chce, abychom byli šťastni.

📌 Bůh nás má rád a chce, abychom všichni byli šťastni, k tomu nám dal jasně daná pra-

vidla-zákon. Pokud se tí� mto zákonem budeme ří� dit, budeme ží� t dobrý život (ne jednoduchý život) a Bůh nám dá své požehnání� , tak jako to slí� bil Mojží� šovi.
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MOJŽÍŠ A DESATERO
Lidé se více a více vzdalovali od Boha. Vzájemně si ubližovali a často nevěděli, co je
dobré a co je zlé. Bůh si ale přál, aby lidé byli šťastni a měli se navzájem rádi. Proto
se rozhodl, že dá lidem pravidla, podle kterých mají žít, aby je zachránil od zlého.
K tomu si vybral Mojžíše, ten na hoře Sinaj dostal od Boha moudrá pravidla pro
život. Říkáme jim DESATERO.
Desatero znázorňujeme na dvou deskách. Na první jsou tři přikázání týkající se
Boha a na druhé sedm, které se týkají mě a mého bližního.
✍ Napiš, co víš o Mojžíšovi, a nakresli desky s Desaterem.

Pán Ježíš shrnul celé desatero do jediné věty – hlavní přikázání (doplň):
MILUJ SVÉHO BOHA NADE VŠECHNO CELÝM SVÝM S . . . . . , CELOU SVOU D . . . ,
CELOU SVOU M . . . ., CELOU SVOU S . . . . A BLIŽNÍHO SVÉHO JAKO SÁM S . . . !
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1. PŘIKÁZÁNÍ – BŮH
📌📌 Kdo správně jedná podle 1. přikázání, ten v Boha věří a rád se modlí – ráno,
večer, před jídlem i jindy…
Ví, že v modlitbě může mluvit s Bohem o všem.

ODK ÍŘĚV V AHOB, NET ES ÍLDOM
zapiš správně

napiš vlastními slovy krátkou modlitbu

Zamyšlení:

VĚŘÍM V BOHA?
MODLÍM SE?
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2. PŘIKÁZÁNÍ – BOŽÍ JMÉNO
Každý člověk má své jméno a každé jméno má svůj význam.
✍ Napiš, jak se jmenuješ: …………………………………………………………………….
✍ Napiš, jak ti doma říkají: ……………………………………………………………………………………

Vyhledej na internetu, jakého původu je tvé jméno a jaký má význam.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Také Boha můžeme nazývat různými jmény. Boží jméno a jména svatých
vyslovujeme jen tehdy, když chceme Bohu něco říct, chceme Boha chválit, chceme
Boha prosit, chceme Bohu děkovat – tedy v modlitbě.
Vyhledej některá Boží jména v Bibli:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
✍ Připomeňte si také některá jména svatých a nakreslete věci, které nám Boha

připomínají.

📌📌 Kdo správně jedná podle 2. přikázání, ten má Boha rád a nevyslovuje jeho
jméno a jména svatých zbytečně a bezmyšlenkovitě. Váží si všech věcí, které
nám Boha připomínají.

Zamyšlení:
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3. PŘIKÁZÁNÍ - NEDĚLE
V lidském životě se střídá práce a odpočinek. Kdybychom stále jen pracovali, byli
bychom unaveni a možná i nemocni. Kdybychom jen odpočívali, nudili bychom se.
✍ Napiš, jaké události doma slavíte?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Bůh vybral ke slavení jeden den jako svůj. Neděli. Víme, že také Bůh při stvoření
světa odpočíval, požehnal a posvětil den sedmý. To proto, abychom se setkali
s Pánem Ježíšem, měli čas se zastavit, odpočinout si, udělat si čas na druhé, …
Jako křesťané slavíme (světíme) právě neděli. To proto, že v neděli Pán Ježíš vstal
z mrtvých a tuto událost si připomínáme při každé mši svaté, hlavně v neděli. Při
mši svaté se setkáváme v kostele s Ježíšem a také s ostatními věřícími, kde tvoříme
vzájemně společenství.
📌📌 Kdo jedná správně podle 3. přikázání, chodí v neděli a ve svátky na mši
svatou. Přichází včas a je pozorný. Ví, že neděle je dnem odpočinku, těžce
nepracuje bez potřeby a dělá druhým radost.
Co slavíme s Ježíšem a ostatními okolo jednoho stolu při mši svaté?

Zamyšlení:
V NEDĚLI MNE PÁN JEŽÍŠ ZVE.
JAK MU ODPOVÍM?
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4. PŘIKÁZÁNÍ – RODINA
V rodině má každý svůj úkol. Rodiče dávají dětem život, starají se o ně a
vychovávají je. Děti mají rodiče poslouchat, všichni si navzájem pomáhají a mají se
rádi.
✍ Napiš:

co dělají rodiče pro mne

jak doma pomáhám

📌📌 Kdo správně jedná podle 4. přikázání, ten své rodiče poslouchá, rád doma
pomáhá, neodmlouvá a není drzý. Má rád jiné lidi, kteří to s ním myslí dobře –
babička, dědeček, učitelé, kněz … a poslouchá je.

Zamyšlení:
MÁM RÁD SVÉ RODIČE?
POMÁHÁM JIM, DĚLÁM JIM
RADOST A MODLÍM SE ZA NĚ?
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5. PŘIKÁZÁNÍ – ŽIVOT A ZDRAVÍ
Život je velký Boží dar. Každé stvoření má v přírodě od Boha své místo. Největším
darem je život člověka. Bůh chce, abychom ho chránili. Stejně tak máme chránit
lidské zdraví a celé stvoření (přírodu), které jako lidé spravujeme.
✍ Vyber a zakroužkuj červeně, co je správné, a modře, co je nesprávné;

popřípadě doplň:

bití

drogy

alkohol

léky v nemoci

rychlá jízda autem

zabití

odpadky v přírodě

správné oblečení podle počasí

sport

odpočinek

plýtvání potravinami

hádky
druhým
laskavost

vybírání
vražda

mlsání

zbytečné kácení lesů
hněv pomsta

pracovitost

vztek

cigarety pomoc

odpuštění

týrání zvířat

válka

📌📌 Kdo správně jedná podle 5. přikázání, ten nikomu neubližuje bitím,
nepřátelstvím, hněvem nebo hádkami. Chrání si své zdraví a zbytečně neriskuje
tak, že by si mohl ublížit. Neničí a netrápí nic živého – zvířata ani rostliny.

Zamyšlení:
NEHNĚVÁM SE NÁHODOU
NA NĚKOHO? MÁM RÁD
ZVÍŘATA A VŠECHNO ŽIVÉ
KOLEM SEBE?
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6. A 9. PŘIKÁZÁNÍ – CUDNOST A VĚRNOST
Lidské tělo je nádherné Boží dílo. Jako děvčátko se stará o svou květinu, má se
každý starat o své srdce a chránit jeho čistotu před nevhodnými obrázky, filmy,
slovy, vtipy …
✍ Nakresli doprostřed papíru ještě nerozvitou květinu a okolo ní to, co potřebuje,

aby vyrostla a rozkvetla do krásy (půdu, slunce, vodu – déšť, plot). Nakresli vše
dostatečně veliké, aby se do jednotlivých obrázků dalo psát. Slunce, které dává teplo, a světlo
jako symbol Boha, bez tepla a světla květina vůbec neporoste (do slunce napiš
Bůh); půda, která dává potřebné živiny jako symbol rodiny, bez potřebných živin
se květina nebude rozvíjet (do půdy napiš rodina), voda, která dává vláhu jako
symbol modlitby, bez vody květina uschne (do jednotlivých kapek napiš modlitba);
plot, který chrání květinu před tím, aby ji někdo utrhl nebo pošlapal (do plotu
napiš to, co ti vyjde v následující šifře).
Bůh nám pomáhá tím, že nám do srdce vložil _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (slovo slož ze
správných písmen). To je dar, který má jen člověk.

x z Sz S

x z Y z x T z

D

x T z x O z V
x z L z I z

📌📌 Kdo jedná správně podle 6. přikázání, ten nemluví neslušně, neposlouchá
nestydaté vtipy a nechce, aby je druzí vyprávěli. Nedívá se na nestydaté obrázky
a filmy, nebo zvědavě, když je někdo vysvlečen.
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✍ Napiš jaký/á by měl/a být „správný“ kamarád/ „správná“ kamarádka.

✍ Napiš do prstenů jména svých rodičů nebo jména dvou lidí, o kterých víš, že

jsou spolu šťastni.

Obr: https://clipartstation.com

📌📌 Kdo jedná správně podle 9. přikázání je věrný v přátelství i manželství,
nezradí a neopustí ani v těžkostech.

Zamyšlení:
CHRÁNÍM SE PŘED NESLUŠNÝMI
OBRÁZKY, POHLEDY NEBO SLOVY?
NEZRADIL/A JSEM SVÉHO/SVOU
KAMARÁDA/KAMARÁDKU?

mOJŽÍŠ JakO SOuČáST BOŽÍHO pláNu SpáSY (DESaTErO)
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pracOVNÍ lIST

7. A 10. PŘIKÁZÁNÍ – ŠTĚDROST A PŘEJÍCNOST
(LEPŠÍ JE DÁVAT NEŽ BRÁT)
Na světě žije mnoho lidí, někteří mají mnoho majetku – daří se jim v práci, mohou
si koupit vše, co potřebují, a také i mnoho toho, co nepotřebují. A jsou lidé, kteří
nemají téměř nic a musí se spolehnout na to, co jim kdo dá. Mnohdy si nemohou
koupit ani něco k jídlu.
A jsou také lidé, kteří si přejí být bohatí a chtějí mít všechno, myslí si, že tak budou
šťastni. Ale to není pravda. Někdy právě velké bohatství může ničit v lidech lásku a
svobodu. Jejich mysl potom ovládají peníze, moc, závist a touha mít ještě víc.
📌📌 Kdo správně jedná podle 7. a 10. přikázání, ten se rád s druhými rozdělí.
Nekazí a nebere nic, co mu nepatří. Nezávidí a nedychtí po tom, co není jeho.
Pán Ježíš říká: „Neukládejte si poklady na zemi, ale shromažďujte si poklady v nebi
…“ (Mt 5-6, 20)
✍ Nakresli poklady pro nebe.

Zamyšlení:
UMÍM SE S DRUHÝMI DĚLIT?
NEZÁVIDÍM NĚKOMU NĚCO?
NEVZAL JSEM NĚCO, CO MI
NEPATŘÍ?
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8. PŘIKÁZÁNÍ – PRAVDA
Vyřknuté lidské slovo má velkou moc. Může způsobit dobro i zlo.
Bůh chce, abychom si slovem neubližovali. Chce, abychom si mohli vždy věřit a
spolehnout se jeden na druhého.
📌📌 Kdo jedná správně podle 8. přikázání, ten nelže, nepřekrucuje pravdu,
nežaluje, nikoho nepomlouvá a neříká o druhých nic špatného.
✍ Které slovo má větší váhu? Napiš na misky vah – vyber si.
(POCHVALA, LEŽ, POZDRAV, POMLUVA, DÍK, NADÁVKA, RADA, PŘETVÁŘKA, OMLUVA, PRAVDA)
Obr: https://www.domacipotreby.cz

Zamyšlení:
MLUVÍM PRAVDU? NEUBLIŽUJI
NIKOMU SVÝM SLOVEM –
POMLUVOU ČI ŽALOVÁNÍM?

mOJŽÍŠ JakO SOuČáST BOŽÍHO pláNu SpáSY (DESaTErO)

53

Aktivita Desatero

JÁ JSEM HOSPODIN TVŮJ BŮH, KTERÝ
JSEM TĚ VYVEDL Z EGYPTSKÉ ZEMĚ,
Z DOMU OTROCTVÍ.
NEBUDEŠ MÍT JINÉ BOHY MIMO MNE.
NEUDĚLÁŠ SI TESANOU MODLU ANI
JAKÉKOLIV ZPODOBENÍ TOHO, CO JE
NAHOŘE NA NEBI NEBO DOLE NA ZEMI
ČI VE VODĚ POD ZEMÍ.
ZACHOVÁVEJ DEN ODPOČINKU,
ABYS HO POSVĚTIL.

MOJŽÍŠ JAKO SOUČÁST BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (Desatero)
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Aktivita Desatero

NEBUDEŠ SE JIM KLANĚT A NEBUDEŠ
JIM OTROČIT, NEBOŤ JÁ HOSPODIN,
TVŮJ BŮH, JSEM BŮH ŽÁRLIVÝ, KTERÝ
TRESTEM NAVŠTĚVUJI VINU OTCŮ
NA SYNECH I NA TŘETÍ A NA ČTVRTÉ
GENERACI TĚCH, KDO MĚ NENÁVIDÍ,
ALE PROKAZUJI MILOSRDENSTVÍ
TISÍCŮM TĚCH, KDO MNE MILUJÍ
A ZACHOVÁVAJÍ MÉ PŘÍKAZY.
NEBUDEŠ VRAŽDIT!
NEBUDEŠ BRÁT JMÉNO HOSPODINA,
SVÉHO BOHA, NADARMO, PROTOŽE
HOSPODIN NENECHÁ BEZ TRESTU
TOHO, KDO BERE JEHO JMÉNO
NADARMO.
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Aktivita Desatero

ŠEST DNÍ BUDEŠ PRACOVAT A DĚLAT
VŠECHNU SVOU PRÁCI, ALE SEDMÝ
DEN PATŘÍ HOSPODINU, TVÉMU BOHU.
NEBUDEŠ DĚLAT ŽÁDNOU PRÁCI TY
ANI TVŮJ SYN ANI TVÁ DCERA, TVŮJ
OTROK ANI TVÁ OTROKYNĚ, TVÉ ZVÍŘE
ANI TVŮJ PŘÍCHOZÍ, KTERÝ JE VE TVÝCH
BRANÁCH.
PROTOŽE ŠEST DNÍ HOSPODIN DĚLAL
NEBESA A ZEMI, MOŘE A VŠECHNO, CO
JE V NICH, SEDMÝ DEN ODPOČINUL.
PROTO HOSPODIN POŽEHNAL SEDMÝ
DEN A POSVĚTIL HO.

MOJŽÍŠ JAKO SOUČÁST BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (Desatero)
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Aktivita Desatero

CTI SVÉHO OTCE A SVOU MATKU, ABY
SE TI DOBŘE VEDLO NA ZEMI, KTEROU
TI DÁVÁ HOSPODIN, TVŮJ BŮH.
NEBUDEŠ CIZOLOŽIT!
NEBUDEŠ KRÁST!
NEBUDEŠ VYDÁVAT PROTI SVÉMU
BLIŽNÍMU FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ!
NEBUDEŠ DYCHTIT PO DOMĚ SVÉHO
BLIŽNÍHO. NEBUDEŠ DYCHTIT
PO ŽENĚ SVÉHO BLIŽNÍHO ANI
PO JEHO OTROKU ANI PO JEHO
OTROKYNI ANI PO JEHO BÝKU
ANI PO JEHO OSLU, VŮBEC PO NIČEM,
CO PATŘÍ TVÉMU BLIŽNÍMU.
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Aktivita Desatero

V JEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ.

NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO
NADARMO.

POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL.

CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU,
ABYS DLOUHO ŽIV BYL
A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI.

NEZABIJEŠ.
MOJŽÍŠ JAKO SOUČÁST BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (Desatero)
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Aktivita Desatero

NESESMILNÍŠ.

NEPOKRADEŠ.

NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ
PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU.

NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY
BLIŽNÍHO SVÉHO.

ANIŽ POŽÁDÁŠ STATKU JEHO.
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Aktivita Desatero

NEBUDEŠ MÍT A UCTÍVAT JINÉ BOHY.

NEVYUŽÍVEJ ZBYTEČNĚ BOŽÍ JMÉNO.

VĚNUJ JEDEN DEN V TÝDNU BOHU,
ODPOČÍVEJ.

MILUJ SVÉ RODIČE, MODLI SE ZA NĚ,
POMÁHEJ JIM A POSLOUCHEJ JE.

NEUBLIŽUJ ŽÁDNÉMU ČLOVĚKU ANI
ŽIVÉMU TVORU.
MOJŽÍŠ JAKO SOUČÁST BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (Desatero)
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Aktivita Desatero

MĚJ V ÚCTĚ LÁSKU MEZI MUŽEM
A ŽENOU.

NEBER, CO TI NEPATŘÍ, A VRAŤ VŠE,
CO SIS PŮJČIL.

VŠE, CO MLUVÍŠ, AŤ JE PRAVDA.

BUĎ VĚRNÝ.

BUĎ POCTIVÝ A NETOUŽI
PO MAJETKU DRUHÝCH.
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Aktivita Desatero

BŮH

BOŽÍ JMÉNO
NEDĚLE
RODINA
ŽIVOT
A ZDRAVÍ

MOJŽÍŠ JAKO SOUČÁST BOŽÍHO PLÁNU SPÁSY (Desatero)
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Aktivita Desatero

CUDNOST
ŠTĚDROST
PRAVDA
VĚRNOST

PŘEJÍCNOST
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5. PROROCTVÍ – BOŽÍ PLÁN SPÁSY
Cí� le: Podporovat děti v důvěře k Bohu.
Děti postupně odhalují smysl prorockých slov o příchodu Mesiáše.
Pomůcky: vytisknutá jednotlivá proroctví – viz příloha, jména dětí a jejich význam, obrázek Betléma – viz příloha, soška Panny Marie nebo obrázek Panny Marie – viz příloha.

🗩 Lidé se během dějin svým chováním a svými skutky vzdalovali od Boha. Přesto na ně Bůh

nikdy nezapomněl. Boží láska k člověku je tak veliká, že Bůh nechce smrt člověka, ale chce
ho zachránit pro Boží království. Bůh chtěl připravit lidi na příchod svého Syna a hovořil
k nim prostřednictvím proroků.
— Víte, kdo to byli proroci? Proroci jsou přátelé Boha. On si je vyvolil. Prorok naslouchá Bohu
a Bůh mu svěřuje svá tajemství, aby to řekl lidem, všem lidem i nám. Proto si mezi lidmi
vybíral takové, kteří dokázali ostatním lidem připomínat Boží přítomnost a Boží zákony.
Tak si Bůh vybral několik proroků, kteří ohlašovali Boží záměr tak, aby se lidé na něj mohli
připravit. Dával lidem takové nápovědi, podle kterých mohli poznat, kdy se to stane, kde se
to stane a podle čeho poznají, že je to právě Boží Syn – Mesiáš. Připravoval je velmi dlouho,
lidé čekali mnoho let.
Všechna ta prorocká oznámení neslyšeli lidé najednou, ale postupně. V prvním se lidé dozvěděli o světle. Poslouchejte …

📖 Přečteme proroctví Iz 9, 1 (viz příloha).
Po přečtení kartičku položíme doprostřed stolu tak, aby na ni viděly všechny děti.

❓ Co nám tímto proroctvím chtěl Bůh říci? Jaké světlo má Bůh na mysli?
— Jak se cítíme, když je tma? Co můžeme dělat, když nemáme světlo? Máme strach, bojíme se,
nevíme, co nás čeká, … Ale když se rozsvítí, najednou cítíme úlevu a radost. Co všechno
dává světlo? Svíčka, baterka, telefon, lampa, lustr, slunce, hvězdy, … To je světlo, které
můžeme rozsvítit a které můžeme zase zhasnout. Ale o kterém světle mluví prorok? Musí to
být nějaké zvláštní světlo, vždyť se o něm dozvěděl od samotného Boha. Mluví o světle,
které se jednou rozsvítí a už nikdy nezhasne.

🎲 Připomeneme dětem verš, který se zpívá v době adventní: „EJHLE, HOSPODIN PŘIJDE
A VŠICHNI SVATÍ JEHO S NÍM A BUDE V DEN ONEN SVĚTLO VELKÉ, ALELUJA.“ (můžeme
mít též vytištěné a zafóliované) a položíme k verši z Bible doprostřed stolu. Děti si oba verše
přepíšou do sešitu. Zvýrazní si slovo SVĚTLO a mohou dozdobit. O kterém světle tedy slyšíme?
Co je to za světlo? Můžeme s dětmi zopakovat to, co vědí o adventu.

PROROCTVÍ – BOŽÍ PLÁN SPÁSY
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🎲 K této aktivitě můžete přizvat i rodiče dětí� .
Vezměte děti do kostela a nerozsvěcujte. Jděte s dětmi do zadní části kostela a postupně zapalujte svíčku jednomu dítěti po druhém. Postupně a pomalu jde první dítě se zapálenou
svíčkou k oltáři a svíčku položí před oltář anebo na něj (dle možností vašeho kostela) a čeká,
až přijde druhé, třetí, čtvrté, atd., než přijde poslední. Vše probíhá v tichosti. Až budou kolem oltáře všechny děti i s katechetou, knězem, chytněte se za ruce a společně zazpívejte
verš – Ejhle, Hospodin přijde… (je možné tuto aktivitu nechat až na konec celé lekce).

🗩 Prorok, který mluvil o světle, mluvil také o dítěti, které má přijít na svět. Víme, že každou
minutu se někde na světě narodí jedno dítě, i my jsme byli také dětmi, které se narodily. Tak
proč o tomto dítěti prorok mluví? Je to obyčejné dítě nebo je něčím mimořádné? Prorok nám
říká, že toto dítě bude nazýváno několika zvláštními jmény. Poslouchejte…

📖 Slavnostně recitujeme Boží slovo Iz 9, 5 (viz příloha).

Po přečtení kartičku položíme doprostřed stolu tak, aby na ni viděly všechny děti.

❓ Každý z nás má nějaké jméno – každé z dětí řekne své jméno. Máme připravené významy jmen
dětí a každému dítěti řekneme, co jeho jméno znamená, jaký má význam. Ale toto dítě, o kterém mluví prorok, má několik jmen. Jaká jména to jsou? PODIVUHODNÝ RÁDCE, MOCNÝ
BŮH, VĚČNÝ OTEC, KNÍŽE POKOJE.
— Podivuhodný rádce? Co to znamená? Ten, kdo je moudrý a ví, co je dobré. A navíc bude radit
podivuhodným způsobem. Kdo je tedy tím dítětem?
— Mocný Bůh? Jaká bude jeho moc? Jaký je Bůh? Bůh je především láska.
— Věčný otec? Dítě je nazýváno otcem a navíc otcem, který existuje od vždycky? Kdo je to dítě?
— Kníže pokoje? Co znamená slovo kníže? Vládce, král. Ale čeho? Pokoje. Dítě, které přináší na
svět pokoj, radost, klid, mír, … Kdo je to dítě? Víc už nic nekomentujeme, necháme otázky
v dětech doznít.

🎲 Děti si vyberou jedno jméno z proroctví a ozdobně si ho napíšou do sešitu. Mohou okolo textu vytvořit ozdobný rámeček.

🗩 Už jsme slyšeli o tom, že na svět má přijít dítě, které bude světlem pro všechny národy a že
dostane zvláštní jména. A také víme, že každé dítě potřebuje mámu. I toto dítě, o kterém hovořil prorok, potřebuje mámu. A kdo bude maminkou tohoto dítěte, nám říká stejný prorok.
Řekl, že to bude velmi mladá žena, porodí Syna a dá mu jméno Emanuel. Poslouchejte, co
prorok řekl …
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📖 Slavnostně přečteme proroctví Iz 7, 14 (viz příloha).

Po přečtení položíme kartičku doprostřed stolu tak, aby na ni viděly všechny děti.

❓ Co znamená slovo Emanuel? Bůh s námi. Kdo je matkou toho dítěte? Panna Maria. Vedle nového
proroctví postavíme sošku Panny Marie, kdo nemá, položí obrázek Panny Marie (viz příloha).
Tolik lidí čekalo, že toto mimořádné dítě přijde na svět. Čekala i Maria, ale nevěděla, že právě ona bude Bohem vyvolena za matku Emanuela. Kdo ještě čeká na příchod tohoto dítěte? Kaž
dý z nás.
Můžeme s dětmi zopakovat to, co už ví o Panně Marii (kde žila, s kým byla zasnoubena, koho
za ní Bůh poslal se zprávou o narození Mesiáše, že Bohu řekla své ‚Ano‘).

🗩 Od jednoho proroka jsme již slyšeli o dítěti, které přijde na svět jako každý z nás a bude nazváno zvláštními jmény. Proč o něm prorok stále mluví? Chce nám sdělit to, co slyšel od Boha.
A Bůh chce připravit lidi, aby poznali, že právě teď nadešel ten čas. Jiný prorok mluvil o jednom místě, které je v Izraeli. Je to velmi malé městečko a jmenuje se Betlém. Poslouchejte,
proč o něm prorok mluvil…

📖 Slavnostně recitujeme Boží slovo Mich 5, 1 (viz příloha).

Po přečtení kartičku položíme doprostřed stolu tak, aby na ni viděly všechny děti.

❓ Co znamenají slova ’bude vládcem v Izraeli‘? Kdo je to vládce? Vládce, který bude vládnout celé
zemi.
— Jak jinak můžeme nazvat vládce? Král, kníže. Ale takový král žije v krásném zámku, který
je ve velkém městě. Prorok však říká, že se narodí v nejmenším městečku, jaké v Izraeli
je. Položíme obrázek Betléma vedle proroctví. A ještě říká, že tento vládce není obyčejný,
protože existoval už od věčnosti.
— Nesetkali jsme se již s podobnými slovy? Ano. Věčný otec, Kníže pokoje… Bylo to v minulém
proroctví. Kým je tedy to dítě, které bude vládcem? Komu bude vládnout? Kdo mu tuto vládu
dal? Bůh si vybral maličké městečko, kde se měl narodit mocný vládce. Bůh se sklání
k člověku a dává se poznat obyčejným lidem. Lidem jako jsme my. To pro nás se má narodit ten mocný vládce.

🎲 Pro představu ukážeme dětem obrázek města Betléma a také chrám Narození Páně (viz příloha).
Páté proroctví� již nemusí� být (dle časových možností� ).

🗩 Již víme, že Bůh po mnoho let připravoval lid na příchod svého Syna pomocí proroků a úda-

jů, které mají přiblížit, proč se to stane, kde se to stane, a teď se ještě dovíme, že až přijde toto
dítě na svět, objeví se na nebi velmi jasná hvězda, která zazáří nad celou izraelskou zemí.
Dobře poslouchejte …
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📖 Slavnostně přečteme Boží slovo Nm 24, 17 (viz příloha).

Po přečtení kartičku s textem položíme doprostřed stolu tak, aby na ni viděly všechny děti.

❓ Každý den se narodí na světě mnoho dětí.
— Jak mohli lidé poznat, že se narodí dítě, o kterém mluví proroci? Na nebi se ukázala zvláštní
hvězda. Protože mi již víme, že to očekávané dítě je Boží Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, můžeme tento verš říci také v minulém čase: „Vyšla hvězda z Jakuba, povstalo žezlo z Izraele“.
— Jak vnímáme slovo hvězda, také dnes? Nebo, co znamená, když se o někom řekne, že je hvězda?
Populární osoba, zpěvák, herec, …Představte si, že v Hollywoodu existuje tzv. chodník
slávy, kde mají tyto osobnosti své hvězdy. Ježíšova hvězda tam není, a přesto ho zná několik miliónů lidí po celém světě.
— A žezlo? Co je to? Komu patří? Žezlo je součást korunovačních klenotů a je symbolem moci
daného panovníka. Proč nám tedy prorok říká tato slova? Jak tomu můžeme rozumět? Kdo je
tím dítětem, které přišlo na svět? Dítě, jehož hvězda stále září a která nikdy nezhasne. Jeho
moc platí jak na nebi, tak na zemi.
🎲 Děti mají před sebou na stole všechna proroctví. Ještě zopakujeme: o čem mluví proroci?
O světle, o dítěti, o matce, o městě Betlémě, o hvězdě.
Rozdělte děti do dvojic nebo do trojic (podle počtu dětí) a nechte je napsat krátkou zprávu
pro ostatní o událostech, o kterých se dnes dozvěděly. Mohou si vybrat také jen jedno téma.
Společně si zprávy přečtěte. Popřípadě ať děti samy reflektují, jak by na tyto zprávy reagovaly.

🖍 Děti vypracují pracovní list PL 5 PROROCTVÍ.
🕯 Vyzveme děti k modlitbě a každý, kdo bude chtít, může Bohu poděkovat.

📌 Bůh stvořil svět a vše, co je na něm, a viděl, že je to dobré. Z lásky to vše daroval člověku. Č�lověk ale hřeší� a vzdaluje se od Boha. Dále Bůh dává člověku prostřednictví� m
Mojží� še pravidla, aby žil šťastný život. Také posí� lá proroky, aby člověku připomí� nal
své sliby, že pošle Mesiáše, který dá lidem nový život. Skrze Marii dává svého jediného Syna Ježí� še, který svou smrtí� na kří� ži spasí� člověka, aby se mohl navrátit k Bohu =
Boží� plán spásy.
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5. PROROCTVÍ - BOŽÍ PLÁN SPÁSY
BŮH DAL ČLOVĚKU VŠE, CO
POTŘEBOVAL KE SVÉMU ŽIVOTU.

BŮH STVOŘIL SVĚT I TO
OSTATNÍ, CO JE V NĚM.

ČLOVĚK HŘEŠÍ PROTI
BOHU I PROTI
BLIŽNÍMU.

JEŽÍŠ SVOU SMRTÍ NA
KŘÍŽI SPASÍ ČLOVĚKA,
ABY SE MOHL VRÁTIT
K BOHU.

BŮH DÁVÁ ČLOVĚKU
PROSTŘEDNICTVÍM
MOJŽÍŠE PRAVIDLA,
ABY ŽIL ŠŤASTNĚ.

DÁLE POSÍLÁ PROROKY, ABY
PŘIPOMÍNAL ČLOVĚKU SVÉ
SLIBY, ŽE POŠLE MESIÁŠE, KTERÝ
DÁ ČLOVĚKU NOVÝ ŽIVOT.

SKRZE MARII POSÍLÁ
SVÉHO JEDINÉHO
SYNA, JEŽÍŠE KRISTA

✍ Do rámečků doplň slova:
BOHU

DAL

POSÍLÁ

PRAVIDLA

PŘIPOMÍNAL

SPASÍ

STVOŘIL

ŽIVOT

✍ Čím bys chtěl/a být?

✍ Má Bůh s tebou nějaké plány?

✍ Můžeš být také součástí Božího plánu?

PROROCTVÍ – BOŽÍ PLÁN SPÁSY
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Betlém

Chrám Narození Páně
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Panna Maria
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6. JEŽÍŠŮV KŘEST – NÁŠ KŘEST
Cí� le: Ukázat dětem svátost křtu jako velký Boží dar. Křest svatý otevírá cestu dalším svátostem.
Přiblížit dětem, že při samotném křtu jsme obdařeni dalšími dary, které nás přibližují
ke Kristu.
Pomůcky: text, menší paškál, malé svíčky s chránítkem (pro každé dítě jednu), nádobu
s pískem na odkládání zapálených svíček, bílé šaty nebo rouška, skleněná mísa s vodou jako
křtitelnice, džbánek nebo konvička, nádobka s vonným olejem jako křižmo, zápalky, připravené kartičky s názvy symbolů, s texty a s obrázky symbolů (viz příloha).

🗩 Kdo to je Ježíš? Je to muž, který žije v Galilei. Pracuje jako tesař a vydělává si na živobytí. V té

době ho ještě mnoho lidí neznalo. V Palestině žil také prorok jménem Jan, příbuzný Ježíše,
který u řeky Jordánu křtil lidi. Chodili za ním lidé, kteří milovali Boha a chtěli změnit svůj
život k lepšímu. Jan je na znamení toho, že se chtěli obrátit, ponořil do vody. Po vynoření byli
připraveni žít nový život.
Také Ježíš přišel za Janem, aby ho pokřtil. Jan poznal, kým Ježíš je a pokřtít ho nechtěl. Ježíš
však na tom trval. Při Ježíšovu křtu bylo lidem, kteří tam byli, zjeveno, kdo to Ježíš je.

📖 Slavnostně přečteme Boží slovo Mt 3, 5–6, 13–16.
❓ Zopakujeme otázku – Kdo je Ježíš? Bůh Otec prohlásil Ježíše za svého Syna. Ježíš je Boží Syn,
kterého naplnil Duch svatý. Duch svatý Ježíše vždy doprovází při jeho poslání a v jeho konání.
Také my se necháváme pokřtít, abychom byli naplněni Duchem svatým a mohli žít opět ve
spojením s Bohem.
Křtem se stáváme Božími dětmi a můžeme mít účast na Božím životě.
Při křtu dostáváme mnoho darů a poznáváme je pomocí symbolů – znamení kříže, voda,
křižmo, bílé roucho, světlo.
Máme připravený materiál k prezentaci křtu a děti se posadí okolo do kruhu.
— Znamení� kří� že. Při křtu dělá kněz, rodiče i kmotři takovéto gesto. Katecheta jde ke každému dítěti a udělá mu palcem znamení kříže na čelo. Co je to za gesto? Co to znamená?
Kříž je znamením vítězství vzkříšeného Krista nad silami temnoty. Kněz dělá kříž na čele
a tím nás přijímá do společenství církve.
— Voda. Dalším důležitým symbolem je voda. K čemu nám slouží voda? Proč ji potřebujeme? Voda
vždy očišťuje a umožňuje život. Odvádí od nás všechnu temnotu a my jsme narozeni do
Božího království. Křestní voda nás očišťuje od prvotního hříchu. Připomeneme dětem
příběh Adama a Evy, kdy hřešili proti Bohu = prvotní hřích.
Ve křtu nám kněz polévá vodou hlavu. Katecheta natáhne ruku v pěst nad nádobu s vodou,
nabere vodu do džbánku či konvičky a třikrát si pěst polije vodou se slovy, které říká
kněz při křtu: „N (své jméno), já tě křtím ve jménu Otce, i Syna i Ducha svatého.“ Katecheta
vyzve děti, aby udělaly stejné gesto a řekly stejná slova, jako kněz při jejich křtu.
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— Křižmo. Dalším darem, o kterém si dnes povíme, je olej – křižmo. Máme nádobku s vonným
olejem a dáme dětem přivonět. K čemu se požívá olej? K čemu slouží? Na vaření, do motorů, pomáhá vstřebat vitamíny do těla, také má léčebné účinky, používá se k promaštění
a k ochraně kůže, … Kněz při křtu maže křtěnce tímto vonný olejem na temeni hlavy (katecheta ukáže dětem, kde to je) na znamení, že se každý z nás stává „princeznou“ a „princem“, protože získáváme dědictví, kterým je Boží království = nebe. Víte, co je to dědictví?
Dědictví je celé jmění, které získáváme po smrti blízkého člověka.
— Křestní� rouška. Ukážeme dětem bílou křestní roušku. Na znamení toho, že nám Bůh odpustil hříchy a naše duše se stala čistou, dostáváme bílou roušku. Bílé roucho také ukazuje na
naši zvláštní důstojnost v Božím království.
— Křestní� sví� ce. Křestní svíce se rozsvěcuje od paškálu, který je znamením Pána Ježíše
zmrtvýchvstalého. Od něho každý z nás skrze svatý křest dostává dar nového života. Pán
Ježíš sám o sobě říká: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale
bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12) Křestní svíce nám ukazuje, že v každém pokřtěném
je toto světlo světa. Katecheta zapálí paškál. Zapálí si malou svíčku od paškálu a řekne:
Toto světlo také přišlo k … a řekne své jméno. Zapálenou svíčku drží nebo položí do nádoby
s pískem. Poté katecheta volá děti jménem jedno po druhém a vyzve je, aby si zapálily
svíčku od paškálu a řekly, každé za sebe: Toto světlo také přišlo k … a řekne své jméno. Zapálenou svíčku může držet nebo ji položí do nádoby s pískem.
— Nakonec také kněz dělá ještě jedno gesto. Katecheta poprosí jedno dítě, aby vstalo, a ukáže gesto požehnání. Udělá znamení kříže takovým způsobem, aby s ním zahrnul celého
člověka (od hlavy k patě a od pravé strany k levé). Toto znamení velkého kříže působí jako
štít, který chrání člověka před zlem. Když kněz toto gesto dělá, říká při něm tato slova: „Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý.“ Komu to říká? Všem, kteří jsou při křtu
přítomni. Mamince, tatínkovi, kmotrům, sourozencům, atd.

🎲 Vytiskneme, rozstřiháme a popřípadě i zalaminujeme „Aktivita Křest“ (viz příloha) tak,
abychom měli zvlášť názvy jednotlivých symbolů a zvlášť jednotlivá vysvětlení. Také obrázky k jednotlivým symbolům (viz příloha „obrázky Křest“) o velikosti cca 10,5 × 10,5 cm.
Připravené kartičky dáme na stůl a necháme děti poskládat tak, jak k sobě patří – NÁZEV –
OBRÁZEK – TEXT.
PAŠKÁL – je znamením zmrtvýchvstalého Krista.
MALÁ ZAPÁLENÁ SVÍCE – je znakem, který ukazuje, že každý pokřtěný je synem světla.
BÍLÉ ŠATY – jsou znamením zvláštní důstojnosti v Božím království.
KŘIŽMO – je znakem moci Ducha svatého. Symbol dědictví Kristova království.
VODA – je znakem omytí z prvotního hříchu a nového života, který bude dítě vést.
KŘTITELNICE – voda je znamením očištění od prvotního hříchu, ale také znakem nového
života narozeného v zmrtvýchvstalém Kristu.
VELKÝ KŘÍŽ – symbol štítu ochrany proti zlu.
MALÝ KŘÍŽ – symbol přijmutí do společenství církve.
BIBLE – obsahuje slovo Boží, které je světlem i životem.

✂ VÝROBA KOLÁŽE
Pomůcky: světle modrý papír cca 15 × 15 cm, velký kříž, paškál, malá svíce, 2x plamínek,
křestní rouška (vše pro každé dítě), lepidlo. Děti si jednotlivé symboly vystřihnou, popř. vybarví: kříž žlutě, plamínky červeně, ostatní zůstane bílé, do paškálu mohou napsat aktuální
letopočet. Jednotlivé symboly nalepí na světle modrý papír (viz foto „koláž KŘEST“), potom
celé do sešitu.
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✂ VÝROBA KORUNY
Pomůcky: čtvrtky bílé, barevné papíry, barevné čtvrtky, vlnitý karton, moosgummi (pěnovka), nůžky, lepidlo, tužka, kancelářská sešívačka.
Děti budou potřebovat na výrobu koruny dvě čtvrtky A4, ať si vyberou svou barvu a korunu
si vystřihnou a ozdobí si ji „drahokamy“ z barevného papíru nebo vlnitého kartonu nebo
pěnovkou. S pomocí katechety si ji sešijí podle velikosti své hlavy. Upozornění: nezdobit až
do úplných krajů koruny, protože se konce budou překrývat.

🖍 Děti vypracují pracovní list PL 6 SVÁTOST KŘTU.
🕯 Při křtu jsme dostali mnoho darů, když něco obdržíme, je dobré za to poděkovat. Vyzveme
děti k děkovné modlitbě.

📌 Znamení� kří� že je znamení� m Ježí� šova ví� tězství� nad smrtí� , temnotou a hří� chem. Znamení� m kří� že vyznáváme ví� ru v Pána Ježí� še a začí� náme každou modlitbu a také obřad
křtu svatého.

📌 Voda je znamení� m přijetí� nového života pro Boží� království� a obmytí� z prvotní� ho hří� chu.
Křtem začí� náme novou cestu, která nás má dovést k věčnému životu s Bohem ve společenství� všech spasených. Křest je svátostí� nového narození� skrze vodu a Ducha svatého.

📌 Křižmo – Dar Ducha svatého, dí� ky kterému jsme podobni Kristu.

Ve křtu dostáváme dar Ducha svatého a tí� m se podobáme Ježí� ši. Jsme pomazáni vonným olejem, svatým křižmem, který světí� biskup. Stáváme se křesťanem. Patří� me ke
Kristu na věky.

📌 Bí� lé šaty (roucho, rouška) – Skrze odpuštění� hří� chů ve křtu svatém je naše duše čistá
a bí� lá jako sní� h.

📌 Světlo nás uvádí� do tajemství� Kristovy smrti a jeho vzkří� šení� .

Vzkří� šený Kristus je světlem, které ví� tězí� nad temnotou a smrtí� . Při křtu zapalujeme
křestní� sví� ci od paškálu, která symbolizuje, že nás Kristus osví� til. Je to znamení� Kristova ví� tězství� . Bylo to v den našeho křtu. Zazářilo v našem srdci. Je to drahocenný
dar!

📌 Všechny tyto dary zanechají� na naší� duši neodstranitelnou jizvu. Pán Ježí� š nás podle
této jizvy vždy pozná.
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Křest – vzor koláže
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PracovNí list

6. SVÁTOST KŘTU
KÝM BYL POKŘTĚN PÁN JEŽÍŠ? ____________________________________________________
KDE BYL POKŘTĚN PÁN JEŽÍŠ? _____________________________________________________

NAPIŠ SVÉ KŘESTNÍ JMÉNO _______________________________________________________
NAPIŠ DATUM SVÉHO KŘTU _______________________________________________________

✍ Spoj jednotlivé názvy symbolů se správným textem (symboly můžeš nakreslit).

PAŠKÁL
KŘTITELNICE
MALÁ ZAPÁLENÁ SVÍCE
MALÝ KŘÍŽ

– je znamením zmrtvýchvstalého Krista.
Symbol přijetí do společenství církve.
– je znakem omytí z prvotního hříchu a
symbolem nového života, který bude
dítě vést.
– je znakem moci Ducha svatého
bojovat. Symbol dědictví Kristova
království.
– je znamením zmrtvýchvstalého Krista.
Symbol štítu ochrany proti zlu.

BÍLÉ ŠATY

– obsahuje slovo Boží, které je světlem
i životem.

BIBLE

– je znamením zmrtvýchvstalého Krista.

KŘIŽMO

VELKÝ KŘÍŽ
VODA

JEŽÍŠŮV KŘEST – NÁŠ KŘEST

– je znakem, který ukazuje, že každý
pokřtěný je synem světla.
– voda je znamením očištění od
prvotního hříchu, ale také znakem
nového
života
narozeného
v zmrtvýchvstalém Kristu.
– jsou znamením zvláštní důstojnosti
v Božím království.
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📌📌 Znamení kříže je znamením Ježíšova vítězství nad smrtí, temnotou a hříchem. Znamením

kříže vyznáváme víru v Pána Ježíše a začínáme každou modlitbu a také obřad křtu svatého.

📌📌 Voda je znamením přijetí nového života pro Boží království a obmytí z prvotního hříchu.

Křtem začínáme novou cestu, která nás má dovést k věčnému životu s Bohem ve společenství
všech spasených. Křest je svátostí nového narození skrze vodu a Ducha svatého.

📌📌 Křižmo – Dar Ducha svatého, díky kterému jsme podobni Kristu

Ve křtu dostáváme dar Ducha svatého a tím se podobáme Ježíši. Jsme pomazáni vonným
olejem, svatým křižmem, který světí biskup. Stáváme se křesťany. Patříme ke Kristu na věky.

📌📌 Bílé šaty (roucho, rouška) - Skrze odpuštění hříchů ve křtu svatém je naše duše čistá a bílá
jako sníh.

📌📌 Světlo nás uvádí do tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení.

Vzkříšený Kristus je světlem, které vítězí nad temnotou a smrtí. Při křtu zapalujeme křestní svíci
od paškálu, která symbolizuje, že nás Kristus osvítil. Je to znamení Kristova vítězství. Bylo to
v den našeho křtu. Zazářilo v našem srdci. Je to drahocenný dar!

📌📌 Všechny tyto dary zanechají na naší duši neodstranitelnou jizvu. Pán Ježíš nás podle této
jizvy vždy pozná.
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Aktivita Křest

PAŠKÁL
MALÁ
ZAPÁLENÁ

Je znamením
zmrtvýchvstalého
Krista.

SVÍCE
BÍLÉ ŠATY
KŘIŽMO
VODA

Je znakem, který
ukazuje, že každý
pokřtěný je synem
světla.

KŘTITELNICE

VELKÝ KŘÍŽ
MALÝ KŘÍŽ
BIBLE
JEŽÍŠŮV KŘEST – NÁŠ KŘEST

Je znamením
zmrtvýchvstalého
Krista. Symbol štítu
ochrany proti zlu.
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Voda je znamením

Je znamením

očištění od

zmrtvýchvstalého

prvotního hříchu,

Krista. Symbol

symbolem nového
života narozeného

přijmutí do
společenství církve.

v zmrtvýchvstalém
Kristu.
Je znakem omytí
Jsou znamením
zvláštní důstojnosti
v Božím Království.

Je znakem moci
Ducha svatého.
Symbol dědictví
Kristova království.
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z prvotního hříchu
a nového života,
který bude dítě
vést.

Obsahuje slovo
Boží, které je
světlem i životem.
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Obrázky Křest
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Koláž Křest
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7. P
 ODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI MT 13, 1–9
(BOŽÍ SLOVO)
Cí� le:	Děti mají poznat, že Boží slovo je určeno všem lidem, a že každý ho může přijímat jiným způsobem.
Zároveň mají rozpoznat, že jen v tichu uprostřed sebe sama mohou slyšet Boží hlas.
Pomůcky: biblický text, obilná nebo hrachová semena, kelímky např. od jogurtu nebo zavařeninová víčka, vata, zem, písek, svíčka, pomůcky viz HRA.

🗩 Představte si, že když Pán Ježíš žil mezi lidmi, mluvil velmi často o velkých věcech, můžeme
říci, že hovořil o tajemstvích, která znal jen On a Bůh Otec. Lidé, kteří tehdy žili, mu chtěli
naslouchat. Chtěli o Božích věcech vědět co nejvíce. Často také Ježíš mluvil v podobenstvích,
aby mu lidé rozuměli.
— Víte, co je to podobenství?
Podobenství je jednoduchý příběh, který vypráví o známých obyčejných věcech, které lidé
znají. Ale v tom příběhu je potřeba hledat nějaké skryté tajemství. Nějaký hluboký smysl.
Podobenství je takový obraz – most mezi tím, co vidíme a co nevidíme.
— Chcete také znát nějaké tajemství?
Na příběhu o rozsévači Pán Ježíš ukazuje, co všichni znají, práci obyčejného rolníka té doby.
Práce rozsévače je důležitá, bez ní není obživa.

📖 Slavnostně recitujeme Boží slovo Mt 13, 1–9; viz příloha.
❓ — Kdo je rozsévač? Ježíš.
— Co zasévá? Semena → Slovo Boží, je nezničitelné → Slovo života.
— Kam zasévá? Do půdy → do srdce člověka.
Když člověk zasévá a potom se o to stará, co získá? Úrodu, užitek. Pán Ježíš říká, že někdo
získá 30× více, někdo 60x více, někdo dokonce 100× více.
Rozsévač vyšel na pole a rozsévá. Rozsévá všude. Kam? Do trní, na skálu, na cesty, na pole.
→ Pán Ježíš žije všude, nevybírá si, je tu pro každého. Ať je člověk bohatý, chudý, krásný, nevzdělaný, moudrý, bílý, černý, zdravý, nemocný, …
Ježíš mluví o tom, jaký je, aby lidé poznali, jací jsou.
1. typ srdce (semeno padlo na kraj cesty a zrno sezobou ptáci) – lidé slyší Boží slovo, ale nepřijmou ho, protože mu nerozumí. V životě jsou různá pokušení, která přicházejí zvenčí
(ptáci, kteří zrno sezobnou); člověk se chová podle momentální situace.
2. typ srdce (zrno padlo na skálu, kamenitou půdu) – zrno vzklíčí, ale nemá kořeny a slunce
je spálí – lidé Boží slovo slyší, jsou z něho nadšeni, ale jen chvilku, slovo v jejich srdci nezapustí kořeny; lidé jsou slabí, nestálí.
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3. typ srdce (zrno se uchytí, chvíli roste, ale nakonec je udušeno) – lidé Boží slovo slyší, přijímají ho, líbí se jim, ale majetek (křoví, trní) jim brání, aby mohlo sílit. Starají se více o svůj
majetek a ten brání tomu, aby v nich Boží slovo rostlo.
4. typ srdce (na úrodnou půdu – semeno vzklíčí, zapustí kořeny, vzroste, dozraje, dává užitek) – lidé Boží slovo slyší, přijímají ho, během svého života dávají (nesou) ovoce – plody
Ducha svatého – láska, tichost, věrnost, sebeovládání, dobrota, mírnost, radost, trpělivost,
laskavost, pokoj.
Když člověk zaseje, očekává také úrodu. Dříve byla sklizeň 7,5× větší, než co se zaselo, někdy 11× – 12× větší; dnes pomocí hnojiv může být až 30× větší. Ale Pán Ježíš slibuje 30×, 60×
i 100×větší užitek z Božího slova. Člověk má daleko větší sílu z Božího slova než bez něj. SLOVO ŽIJE V SRDCI ČLOVĚKA.

🎲 HRA – CO TO KŘIČÍŠ?
Co potřebujeme: seznam přísloví, jednotlivá přísloví napsaná a rozdělená na slova (viz příloha-Seznam přísloví).
Jak hru hrajeme: Rozdělte děti do dvou skupin tak, aby na sebe skupiny viděly. Každému
družstvu přidělte přísloví tak, že vždy členu družstva dáte jedno slovo z přísloví (ať nikdo
nevidí, jaké slovo dostal). Počítejte do tří; na tři všichni z jednoho družstva vykřiknou své
slovo. Druhé družstvo musí uhodnout, co vykřikli. Pak zakřičí svoje přísloví druhé družstvo
a první se snaží uhodnout, co to bylo. Družstvo, které přísloví uhodne, dostane bod. Můžete
pokračovat libovolně dlouho.
Použít lze také názvy písní, biblické verše atd. Je také možné začít s větami, které mají méně
slov, a teprve postupně zvolte ta, která mají více slov. Ztížení: dejte jednomu členu družstva
slovo, které do daného textu nepatří.
Vysvětlení� : Zeptejte se dětí, jestli bylo těžké slyšet a rozumět tomu, co druzí křičeli. Určitě
je to těžké, protože člověk se musí hodně soustředit, aby zaslechl, jak je to správně. Také proto, že křičí více hlasů najednou. Abychom všemu správně rozuměli, je potřeba, aby mluvil
jeden hlas a ostatní byli v tichosti. A pokud chceme slyšet Boží slovo a rozumět mu, je k tomu
zapotřebí ticho, aby Jeho hlas jiné hlasy nepřehlušovaly.
Zkuste s dětmi vyjmenovat, co může Boží hlas přehlušit – neustálé mluvení na hlas, křik, televize, počítače, rádio, počítačové hry, hádky atd. Právě proto při mši svaté sedí� me v lavici, neběháme, nevykřikujeme, neruší� me ostatní� svým mluvení� m, nejí� me. Posloucháme,
modlí� me se a snaží� me se si ze mše svaté něco zapamatovat.

❓ Přemýšlíme, jak si mohou děti v životě udělat prostor pro to, aby mohly tiše naslouchat?

✂ Děti si mohou zasadit (na vatu, na písek, do země, do ničeho) obilná semínka nebo hrách
a pozorovat, co se s nimi stane, když se o ně budou nebo nebudou starat (pokud se scházíte
na stejném místě, mohou sazeničky zůstat tam nebo si je děti mohou rozdělit a vzít domů).

🖍 Děti vypracují PL 7 BOŽÍ SLOVO.
🕯 Zapalte svíčku, děti ať si lehnou nebo se pohodlně posadí a zavřou oči, ještě jednou přečtěte
dnešní příběh. Nechte asi 5 minut zapůsobit. Amen.
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PracovNí list

7. BOŽÍ SLOVO – PODOBENSTVÍ O ROZSÉVAČI
Kde se můžete setkat s Božím slovem? ______________________________________________
Nejvíce Božího slova obsahuje kniha, která je Bohem inspirována a které se také říká Kniha
knih__________________
Tako kniha je rozdělena na dvě části – (Ý R A T S) . . . . . . . . . . . . . . ZÁKON
A (Ý N V O) . . . . . . . . . ZÁKON.
Ve SZ můžeme najít

. . svazků a v NZ . . svazků – ve SZ je jich více.

✍ Vyřeš matematickou rovnici a doplň počet knih (svazků) v jednotlivých částech Bible – 2 . 23 + x = 73
Starý zákon byl napsán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a také z části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nový zákon byl napsán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vylušti šifry).

E

C

sky

Y
sky

rej
Ř

mej
heb

ara

K

📖📖 Najdi v Bibli tyto texty Mk 4, 3-9 / Lk 8, 5-15 / Mt 13, 1-9 a přečti si je. Najdi, kolikrát se
v nich vyskytuje slovo „rozsévač“ a slovo „zrno“ v různých tvarech. Nakonec zapiš poslední větu
těchto textů.
rozsévač = . . . . . . . .
zrno = . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________

Zamyšlení:

Co mi brání, abych slyšel/a
Boží slovo?
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SEZNAM PŘÍSLOVÍ

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Ranní ptáče dál doskáče.
Bez práce nejsou koláče.
Dvakrát měř, jednou řež.
Všechno zlé je k něčemu dobré.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Když se dva perou, třetí se směje.
Jablko nepadá daleko od stromu.
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Kdo hodně chce, tomu hodně schází.
Vrána k vráně sedá, svůj svého si hledá.
Starého psa novým kouskům nenaučíš.
Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči.
Tak dlouho se chodí se džbánkem pro vodu, až se ucho utrhne.
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Seznam přísloví

MLUVITI STŘÍBRO,
MLČETI ZLATO.
RANNÍ PTÁČE
DÁL DOSKÁČE.
BEZ PRÁCE
NEJSOU KOLÁČE.
DVAKRÁT MĚŘ,
JEDNOU ŘEŽ.
VŠECHNO ZLÉ
JE K NĚČEMU DOBRÉ.
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Seznam přísloví

BOŽÍ MLÝNY MELOU
POMALU, ALE JISTĚ.
KDYŽ SE DVA PEROU,
TŘETÍ SE SMĚJE.
JABLKO NEPADÁ
DALEKO OD STROMU.
JAK SE DO LESA VOLÁ,
TAK SE Z LESA OZÝVÁ.
KDO HODNĚ CHCE,
TOMU HODNĚ SCHÁZÍ.
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Seznam přísloví

VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ,
SVŮJ SVÉHO SI HLEDÁ.
STARÉHO PSA NOVÝM
KOUSKŮM NENAUČÍŠ.
PTÁKA POZNÁŠ PO PEŘÍ,
VLKA PO SRSTI,
ČLOVĚKA PO ŘEČI.
TAK DLOUHO SE CHODÍ SE
DŽBÁNKEM PRO VODU,
AŽ SE UCHO UTRHNE.
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8. P
 ODOBENSTVÍ O HOŘČIČNÉM ZRNU
(BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ)
Cí� le: Ukázat dětem, jak důležité je časté přijímání Pána Ježíše v eucharistii, aby on sám mohl
v jejich srdcích stavět Boží království, které skrze jeho milost dělá srdce i život krásnější
a lepší.
Pomůcky: biblický text, různá semínka, hořčičná semínka, když nemáme, tak obrázek, izolepa, obrázky na aktivitu, nůžky, papíry, pastelky, lepidlo, rádio nebo přehrávač.

🗩 Ježíš při svých cestách mezi lidmi velice často mluvil o království. O Božím království.
— Jak vypadá království? Děti odpovídají (odpovědi nekomentujeme).
— Můžeme si představit Boží království? Pán Ježíš nám nabízí jednu z možností, jak si představit Boží království.
Jednoho dne vzal do ruky hořčičné zrnko a řekl, že Boží království je tomuto zrnku podobné.
Viděli jste někdy nějaké zrnko nebo semínko? Můžeme mít s sebou na ukázku několik zrníček –
semínek a ukážeme je dětem (pšenice, slunečnice, jadérko z jablka, lněné semínko, mák). Co
se stane se zrnkem, když ho dáme do země? Může z něj vyrůst rostlina? Ale Pán Ježíš nesrovnával
Boží království s těmito zrny, ale s nejmenším zrnkem na světě. Co myslíte, že nám chce Pán
Ježíš tímto příběhem říct? Poslouchejte!

📖 Recitujeme Boží slovo: Mt 13, 31–32 (viz příloha).
❓ Dětem ukážeme hořčičné semínko, buď pravé, nebo na obrázku. Pán Ježíš řekl, že z tohoto
malého zrnka vyroste strom.
— Co se stalo s tím malým zrnkem? Jak to, že z něj vyroste strom? Velký strom? Kdo a co působí, že
roste? Řeknou – li děti, že voda a slunce, zeptáme se, proč v takovém případě nevyroste ze
zrnka písku také nějaká rostlina – prší a svítí na něj stejně jako na jiná semínka. Pokud
děti řeknou, že v zrníčku je strom, můžeme větší zrno rozkrojit a podívat se (pšenice,
kaštan). Je ten strom tedy tak malý, že není vidět?
— Proč nám Pán Ježíš řekl, že Boží království je podobné hořčičnému zrnu, ze kterého vyroste keř
veliký jako strom? V semínku se ukrývá síla, která má zvláštní moc a působí, že se z nepatrného stává obrovské.
— A kde se ta síla bere? V Bohu, v jeho blízkosti.
— Kde tedy to Boží království je? Všude tam, kde lidé věří v Ježíše Krista, žijí podle evangelia
a následují Krista. Poslouchají rodiče, modlí se, chodí do kostela, pomáhají druhým, přijí� mají� eucharistii, …

📌 Boží� království� přináší� Ježí� š, vládne v něm. Je tam, kde se prosazuje Boží� vůle, lidé

věří� Ježí� ši Kristu a následují� ho, lidé žijí� podle evangelia a přijí� mají� tělo a krev Páně
v eucharistii. To je to zrno Boží� ho království� v našich srdcí� ch. Tí� m nás Ježí� š chrání� ,
vede a skrze svou pří� tomnost v nás může z nás dělat lidi moudré a svaté, kteří� vyrostou jako velký strom a mají� sí� lu a chuť pomáhat druhým.
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🎲 KRÁLOVSKÉ MOLEKULY
Co potřebujeme: Reprodukovanou hudbu.
Jak hru hrajeme: Před začátkem hry spočítejte děti a je-li potřeba, přiberte nějakého dospělého, aby počet hráčů byl dobře dělitelný; např. číslo 12 je dělitelné 6, 4, 3 a 2.
Pusťte hudbu, a pokud hraje hudba, děti se procházejí nebo tancují v prostoru. Když hudba
přestane hrát, zavolá katecheta nějaké číslo. Celá skupina potom musí vytvořit skupinky
„molekuly“ tak, aby odpovídaly počtem hráčů vyvolanému číslu.
Začněte tím, že vyvoláte číslo, které odpovídá počtu celé skupiny – vznikne jedna velká
„molekula“. Pak vyvolávejte taková čísla, aby se skupina vždy rozdělila beze zbytku. Nyní
vysvětlete, že hra začíná nabírat obrátky a začíná být záludná. Každý, kdo se nevejde do „molekuly“, vypadává. Vyvolávejte taková čísla, aby se skupina nedala rozdělit beze zbytku a pokračujte, dokud nezbydou dva hráči.
Na konec celé hry (v úplně posledním kole) vyvolejte původní číslo celé skupiny.
Vysvětlení� : Zeptejte se dětí, jak se cítily, když nepatřily do žádné skupiny. Když zůstaly
mimo nějakou skupinku. Asi to nebylo moc příjemné.
V úplně první a poslední skupině bylo místo pro všechny. Nikdo nezůstal mimo ni. A tak je
to v Božím království. Bůh nechce, aby někdo zůstal mimo Boží království, protože v něm je
dost místa pro každého člověka.
My se ve svatém přijímání spojujeme s Bohem a lidmi. Tvoříme jedno tělo; společenství.
Není dobré, pokud budeme mimo ně. Proto je důležité, abychom často přijímali Pána Ježíše
v eucharistii. Boží království je veliký poklad a je škoda, aby ho každý z nás také neměl.

✂ Děti mohou nakreslit, jak si představují Boží království.

✂ Vytvořte společnou koláž o tom, jakou mají děti představu o Božím království.

✂ Děti mohou dokreslit obrázek podle dnešního příběhu; viz příloha obr. stromu – aktivita. Ke
kořenům stromu si mohou nalepit hořčičné semínko.

🖍 Děti vypracují 8 PL BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ.
🕯 Modlitba.
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pracOVNÍ lIST

8. BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
✍ Napiš do semínek, jaké vlastnosti by měl mít dobrý král.

Pod vedením takovéhoto krále může jeho lid žít v lásce, v pokoji, v plnosti, v spravedlnosti, v
jednotě.
Jaké vlastnosti byste přiřadili Ježíši Kristu?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✍ Vyber si jedno semínko z vlastností dobrého krále, kterou bys chtěl, aby Pán Ježíš zasadil do
tvého srdce a napiš proč.

V Bibli můžeme najít ještě několik přirovnání, kdy Ježíš mluví o Božím království. Znáš je?

XOX XRXYXBXÁXŘXSXKXÉX
XSXÍXTXIX

LE O PER

O MEZI UKRYTÉM
V POLI O PŠENICÍ
POKLADU

PLEVELI

📌📌 Boží království přináší Ježíš, vládne v něm. Je tam, kde se prosazuje Boží vůle, lidé věří Ježíši

Kristu a následují ho, lidé žijí podle evangelia a přijímají tělo a krev Páně v eucharistii. To je to
zrno Božího království v našich srdcích. Tím nás Ježíš chrání, vede a skrze svou přítomnost v nás
z nás může dělat lidi moudré a svaté, kteří vyrostou jako velký strom a mají sílu a chuť pomáhat
druhým.

pODOBENSTVÍ O HOŘČIČNém ZrNu

95

Obrázek strom
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9. P
 ODOBENSTVÍ FARIZEUS A CELNÍK –
LK 18, 9–14 (MODLITBA)
Cí� le: Nejkrásnější modlitba je eucharistie a děti mají pochopit, že modlitba buduje vztah
mezi Bohem a člověkem.
Děti se mají naučit modlit se různým způsobem (přímluva, prosba, chvála, díkůvzdání, děkovná modlitba), které mají své místo ve mši svaté.
Pomůcky: biblický text, modlitby z eucharistie (viz příloha), vytištěné ozdobné rámečky,
popřípadě notebook, vytištěná modlitba Otče náš ve svahilštině (viz příloha).

🗩 Pán Ježíš mnoha lidem vyprávěl a lidé za ním chodili z daleka, aby ho slyšeli. Často také bý-

val s apoštoly a některé příběhy jim vysvětloval. Ale stejně tak často odcházel, aby byl sám
a modlil se. Učedníci se ho ptali: „Jak se máme modlit?“ Na to jim Ježíš vyprávěl podobenství
o dvou lidech. Jeden byl farizeus a druhý byl celník.
Vysvětlíme dětem, kdo byl farizeus a celník.
FARIZEUS – člověk, který se považoval za velmi zbožného, znal zákon, často chodil do chrámu, celý svůj život meditoval nad texty zákona. Toužil po dokonalosti. Doslova dodržoval
Starý zákon. (V době Ježíšově měli farizeové značný vliv na život a náboženské smýšlení
židovského lidu. Kázali, soudili, radili, oddělovali se od ostatních. Zakládali si na sobě, že
jsou spravedliví a ostatními pohrdali.)

CELNÍK – byl to člověk, kterým ostatní lidé opovrhovali, neměli ho rádi. Celníci vybírali
daně nebo clo, byli ve službách Říma, spolupracovali s Římskou říší. Také vybírali více,
než měli, a to si pak nechávali pro sebe.
Tito dva lidé přicházejí do chrámu a modlí se. Poslechněte si, co říká Pán Ježíš.

📖 Slavnostně přečteme příběh Lk 18, 9–13(14); viz příloha.
❓ — Jaký postoj má farizeus? Stojí vpředu, dívá se vzhůru (postavíme se jako farizeus).
— Co říká farizeus? Modlí se v duchu. Začíná slovy: „Pane Bože, děkuji ti …“ Děkuje Bohu – to
je pěkné. Ale ne proto, aby byl ve spojení s Bohem. Děkuje za to, že se odlišuje od ostatních. Že není jako ostatní hříšníci. A potom se už jen chválí – postí se 2× týdně, dává ze
všeho desátky = dodržuje zákon.
(Jako by říkal: Bože, měl bys mi děkovat, jak jsem skvělý. Ty to nevidíš? Žádám odměnu.)
Soustředí se jen na sebe!!! Kdo je soustředěný jen na sebe, nemá čas ani na Boha, ani na
druhého, bližního.
— Jaký postoj má celník? Stojí daleko vzadu, neodvažuje se podívat vzhůru. Ví, že se vzdálil
od Boha, ví, že koná špatně (postavíme se jako celník).
— Co říká celník? „Bože, slituj se nade mnou hříšným.“ Čeká na Boží milosrdenství. Uznává
se za hříšníka, necítí se být lepší. Doufá jen v Boha.
— Jaká důležitá ctnost (vlastnost) chybí farizeovi, ale naopak celník ji má? POKORA – člověk si
uvědomuje vlastní nedokonalost; skromnost, nesobeckost, respektování druhých.
— Co je opakem pokory? PÝCHA – člověk se uzavírá před Bohem a lidmi; soustředí se jen a jen
na sebe.
PODOBENSTVÍ FARIZEUS A CELNÍK
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❓ Otázky pro meditaci, rozjímání (dětem pomalu klademe otázky, mezi otázkami necháme
chvilku ticha na přemýšlení, na otázky týkající se farizea či celníka, můžeme odpovídat):
— Jak vypadá modlitba farizea a jak celníka? Sebe chválí a o celníkovi říká, že je hříšník. Celník vidí svou vinu.
— A jaká je moje modlitba?
— Proč se nelíbí Bohu farizeova modlitba? Odsuzuje celníka.
— Můžeme vidět druhému do duše? Ne, my nevíme, jaký je druhý člověk.
— Můžeme druhého posuzovat? Ne, to smí jen Bůh.

🎲 Zkus přiřadit k jednotlivým modlitbám z eucharistie jejich význam: děkovná modlitba,
přímluva, omluva, chvála.
Katecheta si vytiskne a rozstřihá texty na jednotlivé části „Modlitby z eucharistie – aktivita“.
Vždy jedna část textu od jedné barvy patří k textu druhé a třetí barvy.
Modlitby si můžete společně přečíst (modlitba).
— modlitby se mohou děti v průběhu přípravy postupně učit.

🖍 Děti vypracují pracovní list 9 PL MODLITBA.

✂ Pro zají� mavost: poslechněte si modlitbu Otče náš ve svahilštině, v příloze je její text i český
překlad. Můžete ji dětem dát.

https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw
https://www.youtube.com/watch?v=BuWr4gYJ6nMytiskněte

✂ Vytiskněte dětem některý z rámečků (viz příloha), do něj ať si samy napíší text modlitby
Otče náš nebo jinou modlitbu ze mše svaté.

🕯 Zakončíme modlitbou, děkujeme. Děti mohou říkat, za co Bohu děkují (nebo prosí za odpuštění svých chyb).
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📌 Druhy modlitby: pří� mluva, prosba, chvála, dí� kůvzdání� .
Ú�kon kají� cnosti – Připomínáme si, že potřebujeme Boží milosrdenství a prosíme o ně; připravujeme se na slyšení Božího slova, na slavení eucharistie a na svaté přijímání (OMLUVA).
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem,
že často hřeším myšlením, slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:
je to má vina, má veliká vina.
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.
Sláva na výsostech Bohu – starý a úctyhodný hymnus, chvalozpěv (CHVÁLA).
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti.
Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože,
Otče všemohoucí. Pane, jedno rozený Synu, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše
prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný
jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem ve slávě Boha Otce.
Amen.
Pří� mluvy – prosby za všechny lidi.
—
—
—
—

za potřeby církve
za státní představitele a spásu celého světa
za ty, které tíží jakékoli nesnáze
za místní společenství

Svatý, svatý, svatý – díkůvzdání.
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.
Otče náš – také prosba o každodenní chléb, za očištění od vin.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království 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 odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
Beránku Boží� – prosba o pokoj a jednotu pro církev a celou lidskou rodinu.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

PODOBENSTVÍ FARIZEUS A CELNÍK
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BABA YETU
(ve svahilštině)

OTČ�E NÁ�Š�
(český překlad)

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UTUPE LEO CHAKULA CHETU
TUNACHOHITAJI UTUSAMEHE
MAKOSA YETU, HEY!

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
ODPUSŤ NÁM
NAŠE VINY, HEJ!

KAMA NASI TUNAVYOWASAMEHE
WALIOTUKOSEA USITUTIE
KATIKA MAJARIBU, LAKINI
UTUOKOE, NA YULE, MILELEA, MILELE !

JAKO I MY ODPOUŠTÍME
NAŠIM VINÍKŮM
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ
ZBAV NÁS OD ZLÉHO, NA VĚKY VĚKŮ.

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UFALME WAKO UFIKE UTAKALO
LIFANYIKE DUNIAMI
KAMA MBINGUNI. (AMINA)

PŘJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, BUĎ VŮLE TVÁ
JAKO V NEBI,
TAK I NA ZEMI, (AMEN)

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁ , KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UTUPE LEO CHAKULA CHETU
TUNACHOHITAJI UTUSAMEHE
MAKOSA YETU, HEY!

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
ODPUSŤ NÁM
NAŠE VINY, HEJ!

KAMA NASI TUNAVYOWASAMEHE
WALIOTUKOSEA USITUTIE
KATIKA MAJARIBU, LAKINI
UTUOKOE, NA YULE, MSIBA MILELE!

JAKO I MY ODPOUŠTÍME
NAŠIM VINÍKŮM
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ
ZBAV NÁS OD ZLÉHO, NA VĚKY VĚKŮ.

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
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pracOVNÍ lIST

9. MODLITBA
Modlitba je vztah přátelství, častý a důvěrný rozhovor s tím, od kterého víme, že nás
miluje.
Sv. Terezie z Avily
Přímluvná modlitba - přímluvná modlitba je způsob modlitby, kdy se několik lidí (přímluvců)
pomodlí za konkrétního člověka nebo problémy, se kterými si neumí sám poradit.
✍ Zkus napsat vlastními slovy tyto modlitby:
Prosba (prosíme Boha)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chvála (Boha chválíme)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Díkůvzdání (Bohu děkujeme)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ke komu se ještě můžeme modlit?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Jaké modlitby znáš?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

📌📌 Modlitba Otče náš (doplň)
Otče náš, jenž jsi na . . . . . . . . ,
posvěť se . . . . . tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v . . . . , tak i na . . . . .
Chléb náš . . . . . . . . . dej nám dnes.
A . . . . . . nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim . . . . . . . . .
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od . . . . . .
Amen.

pODOBENSTVÍ FarIZEuS a cElNÍk

101

BABA YETU
(ve svahilštině)

OTČ�E NÁ�Š�
(český překlad)

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UTUPE LEO CHAKULA CHETU
TUNACHOHITAJI UTUSAMEHE
MAKOSA YETU, HEY!

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
ODPUSŤ NÁM
NAŠE VINY, HEJ!

KAMA NASI TUNAVYOWASAMEHE
WALIOTUKOSEA USITUTIE
KATIKA MAJARIBU, LAKINI
UTUOKOE, NA YULE, MILELEA, MILELE !

JAKO I MY ODPOUŠTÍME
NAŠIM VINÍKŮM
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ
ZBAV NÁS OD ZLÉHO, NA VĚKY VĚKŮ.

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UFALME WAKO UFIKE UTAKALO
LIFANYIKE DUNIAMI
KAMA MBINGUNI. (AMINA)

PŘJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ, BUĎ VŮLE TVÁ
JAKO V NEBI,
TAK I NA ZEMI, (AMEN)

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA
BABA YETU, YESU ULIYE
JINA LAKO LITUKUZWE

OTČE NÁŠ, NÁ , KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN
OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ

UTUPE LEO CHAKULA CHETU
TUNACHOHITAJI UTUSAMEHE
MAKOSA YETU, HEY!

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES
ODPUSŤ NÁM
NAŠE VINY, HEJ!

KAMA NASI TUNAVYOWASAMEHE
WALIOTUKOSEA USITUTIE
KATIKA MAJARIBU, LAKINI
UTUOKOE, NA YULE, MSIBA MILELE!

JAKO I MY ODPOUŠTÍME
NAŠIM VINÍKŮM
NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ
ZBAV NÁS OD ZLÉHO, NA VĚKY VĚKŮ.

BABA YETU, YESU ULIYE
MBINGUNI YETU, YESU, AMINA

OTČE NÁŠ, NÁŠ, KTERÝ JSI
V NEBI, NÁŠ, NÁŠ, AMEN

PODOBENSTVÍ FARIZEUS A CELNÍK

Proto prosím Matku Boží,
Pannu Marii,
všechny anděly a svaté i vás,
bratři a sestry,
abyste se za mě
u Boha přimlouvali.

je to má vina, má veliká vina.

Vyznávám se všemohoucímu
Bohu a vám všem,
že často hřeším myšlením,
slovy i skutky
a nekonám, co mám konat:

Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy
světa, daruj nám pokoj.

— za potřeby církve
—	za státní představitele a spásu
celého světa
— za ty, které tíží jakékoli nesnáze
— za místní společenství

Modlitby z eucharistie
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Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti.
Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky
pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jedno rozený Synu,
Ježíši Kriste, Pane a Bože,
Beránku Boží, Synu Otce.

Ty, který snímáš hříchy světa,
smiluj se nad námi;
ty, který snímáš hříchy světa,
přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce,
smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý,
ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný,
Ježíši Kriste, se svatým Duchem
ve slávě Boha Otce.
Amen.

Modlitby z eucharistie
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Svatý, Svatý, Svatý,
Pán, Bůh zástupů.
Nebe i země jsou plny tvé slávy.
Hosana na výsostech.
Požehnaný, jenž přichází
ve jménu Páně.
Hosana na výsostech.

Otče náš,
jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království 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 odpouštíme
našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.

Modlitby z eucharistie
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ÚKON KAJÍCNOSTI
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU
PŘÍMLUVY
SVATÝ, SVATÝ, SVATÝ
OTČE NÁŠ
BERÁNKU BOŽÍ

Modlitby z eucharistie
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PŘIPOMÍNÁME SI,
ŽE POTŘEBUJEME
BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ
A PROSÍME O NĚ;
PŘIPRAVUJEME SE
NA SLYŠENÍ BOŽÍHO SLOVA,
NA SLAVENÍ EUCHARISTIE
A NA SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ.

Modlitby z eucharistie

PODOBENSTVÍ FARIZEUS A CELNÍK
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PROSBA O POKOJ A JEDNOTU
PRO CÍRKEV

PROSBA O KAŽDODENNÍ CHLÉB,
ZA OČIŠTĚNÍ OD VIN

DÍKŮVZDÁNÍ

PROSBY ZA VŠECHNY LIDI

CHVALOZPĚV

Modlitby z eucharistie
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10. P
 ODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM
SAMARITÁNOVI LK 10, 25–32 (SLUŽBA)
Cí� le: Ukázat dětem, kdo je můj bližní, a probudit v nich chuť a touhu bližním pomáhat podle
Božího slova.
Pomůcky: biblický text, čtverce z bílé čtvrtky o velikosti 10 × 10 cm – 28 ks, pastelky, misijní
kalendář pro každé dítě, znak „missio“ pro každé dítě.

🎲 ROZMOTÁVANÁ
Jak hru hrajeme: Celá skupina dětí si stoupne do kruhu těsně vedle sebe s obličejem do
středu. Všichni musí zavřít oči a natáhnout obě ruce dopředu směrem ke středu a náhodně
chytit jiné dvě ruce. Potom otevřou oči a snaží se ze spleti vymotat, aniž by se přitom pustili.
Vysvětlení� : Všichni hráči se do sebe zapletli. Někteří více a jiní méně. Některým se dařilo se
rozplést relativně snadno, druhým obtížněji. Radili vysvobození hráči těm, kteří stále ještě
zápasili? Snažíme se pomoci lidem, když mají problémy? Pomáháme druhým, i když to pro
nás není jednoduché? Nebo pomáháme jen tehdy, když víme, že od druhého můžeme pomoc
také očekávat?
Jak bychom se měli zachovat, aby to bylo správné? Co o tom říká Bible?

🗩 Mnoho lidí chodilo za Ježíšem a pokládali mu otázky, na které si sami nedokázali odpovědět

nebo chtěli slyšet Ježíšův názor. Jednou za ním přišel učenec, člověk, který zná zákon. Přišel
za Ježíšem, aby mu vysvětlil určitou část zákona. Ptal se ho, co má dělat, aby došel spásy, aby
měl podíl na věčném životě. Pán Ježíš věděl, že učenec zákon zná, a tak mu říká, ať jedná
podle zákona. Učenci to ale nestačí a ptá se dál.
Ježíš mu vypráví příběh – podobenství o muži, který cestoval z Jericha do Jeruzaléma. Cesta
byla náročná a nebezpečná, protože z Jericha do Jeruzaléma se šlo stále do kopce, převýšení
je asi 1000 m. Cesta je dlouhá přibližně 30 km a vede přes poušť, přes hory. Jericho je nejníže
položené město na světě, bydleli zde kněží a chodili do služby v Jeruzalémě. Jejich služba
trvala jeden rok. Muže na cestě přepadli lupiči, zbili ho, okradli, skoro ho zabili a nechali ho
na cestě bez pomoci. Zraněného muže uviděli další tři muži. Kněz, Levita a Samaritán.
Kněz – byl to zbožný člověk, znal zákon, často chodil do chrámu. Toužil po dokonalosti. Doslova dodržoval Starý zákon. Nesměl se dotýkat ani stínu mrtvého, jinak by se znečistil.
Levité – byli to pomocníci kněží. Připravovali vše, co bylo potřeba k bohoslužbě. Starali se
o svatostánek, připravovali obětní zvířata, hráli a zpívali, studovali Boží zákon. Zákon k nim
byl mírnější, přesto ani oni se nechtěli dotykem zraněného znečistit.
Oba znali zákon, že mají milovat svého bližního.
Samaritáni – byli to potomci Izraelitů, ale žili s Židy v konfliktu. Hádali se o to, kde se mají
modlit. Neměli se rádi. Nestýkali se mezi sebou, ani se spolu nebavili.

PODOBENSTVÍ O MILOSRDNÉM SAMARITÁNOVI
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📖 Slavnostně přečteme, co říká Pán Ježíš – Lk 10, 25–37; viz příloha.
❓ — Kým byl Samaritán pro zbitého? Byl to nepřítel.
— Kdo se zachoval jako bližní? Samaritán.
— Co udělal? Zastaví se u polomrtvého a je mu ho líto. Dá mu svůj čas. Ošetří mu rány, dá mu
věci – olej a víno. Odveze ho do hostince, dá peníze na jeho další ošetření.
Ptáme se stejně jako učenec – Kdo je mým bližním? Necháme děti odpovídat. Měli bychom
dojít ke společné odpovědi, že každý s kým se setkávám, je můj bližní. Třeba i ten, kterého
nemám rád, každému mám projevit milosrdenství.
— A co to znamená prokázat milosrdenství? Každému, kdo potřebuje, pomohu.

📌 Pán Ježí� š ří� ká: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují� .“ (Mt 5, 44).
Skutky milosrdenství� jsou činy lásky, kterými pomáháme svému bližní� mu v jeho tělesných a duchovní� ch potřebách.
Skutky tělesného milosrdenství� – sytit hladové, napájet žíznivé, ujímat se cizinců, odívat
nahé, navštěvovat nemocné, utěšovat vězněné, pohřbívat mrtvé.
Skutky duchovní� ho milosrdenství� – poučit ty, kdo se mýlí, dobře radit pochybujícím, těšit
zarmoucené, trpělivě snášet nespravedlnost, odpouštět bližním, modlit se za živé i zemřelé.

✂ VYROBTE SI PEXESO
na téma Skutky milosrdenství a poté si ho zahrajte.
Připravte z bílé čtvrtky čtverce o velikosti 10 × 10 cm, celkem 28 ks. Na 14 z nich nakreslete
s dětmi obrázky, na druhých 14 napište texty s jednotlivými skutky (děti kreslí, katecheta
píše).
krajíc chleba – SYTIT HLADOVÉ; sklenička s vodou – DÁVAT PÍT ŽÍZNIVÝM; tričko – OBLÉKAT NAHÉ; dům – UJÍMAT SE LIDÍ BEZ DOMOVA; postel nebo teploměr – NAVŠTĚVOVAT
NEMOCNÉ; zamřížované okno – NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚNÉ; hrob s věncem – POHŘBÍVAT
ZEMŘELÉ
otazník – DOBŘE RADIT POCHYBUJÍCÍM; knihy – POUČOVAT NEZNALÉ; desky s Desaterem – NAPOMÍNAT HŘEŠÍCÍ; kapesník – TĚŠIT ZARMOUCENÉ; spojené ruce – ODPOUŠTĚT BLIŽNÍM; srdce – TRPĚLIVĚ SNÁŠET KŘIVDY/TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ LIDI; zapálenou svíci – MODLIT SE ZA ŽIVÉ A ZEMŘELÉ.
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🗩 Missio – Řekněte dětem pár slov o organizaci, která se zabývá službou druhým.
Papežská misijní� dí� la (PMD) jsou církevní nezisková organizace, která pod přímou patronací papeže koordinuje a zajišťuje misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech:
—
—
—
—

zvěstuje evangelium
učí lidi v misiích hospodařit
vede je k spoluúčasti
respektuje jejich důstojnost

Činnost PMD vychází z myšlenky, že nejlepší služba, jakou můžeme nabídnout našim bratřím a sestrám, je evangelizace, která jim pomáhá žít a konat jako Boží děti, osvobozuje je od
nespravedlností a pomáhá jim ve všestranném rozvoji.

🖍 Dokážeš vybarvit tento znak? Dejte dětem vytištěný znak „missio“ (viz příloha), ať se ho
pokusí vybarvit bez předlohy.
🖍 Vytiskněte dětem nějaký misijní kalendář (viz www.missio.cz/zapojte-se/misijni-vychova-deti/pomucky) a dejte jim ho jako motivační úkol k dnešnímu tématu do příštího setkání.
Ať si vybarví ta políčka, která se jim podaří splnit.
Charita – Tří� králová sbí� rka
Katecheta může využít příležitosti, aby řekl dětem, jak se v dnešní době ve svém okolí může
připojit ke konkrétní službě těm, kteří potřebují pomoci. A také se může zeptat, kdo se už
v loňském roce zapojil, a povzbudit děti, aby se v budoucnu zapojili.

🖍 Děti vypracují PL 10 SLUŽBA DRUHÝM.
🕯 Zapalte svíčku a modlete se za druhé lidi. Vyzvěte děti, aby se modlily za rodiče, sourozence,
kamarády, sousedy, spolužáky, učitele, atd.
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10. SLUŽBA DRUHÝM/ BLIŽNÍM
📌📌 Pán Ježíš říká: „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“(Mt 5, 44).
Skutky tělesného milosrdenství - sytit hladové, napájet žíznivé, přijímat pocestné, odívat ty, kteří nemají co
na sebe, navštěvovat nemocné, utěšovat vězněné, pohřbívat mrtvé.
Skutky duchovního milosrdenství - napomínat hřešící, učit nevědomé, dobře radit pochybujícím, těšit
zarmoucené, trpělivě snášet křivdy, odpouštět bližním, modlit se za živé i zemřelé.
✍ Spoj stejnou pastelkou obrázek s textem, jak k sobě patří.

sytit hladové

utěšovat vězněné

učit nevědomé

navštěvovat nemocné

napájet žíznivé

odpouštět bližním

pohřbívat mrtvé

těšit zarmoucené

modlit se za živé i zemřelé

napomínat hřešící

přijímat pocestné

dobře radit pochybujícím

odívat ty, kteří nemají co na sebe
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 Dokážeš vybarvit tento znak?

✍ Dokážeš vybarvit tento znak?
 Dokážeš
 Dokážeš
vybarvit
vybarvit
tento
tento
znak?
znak?

✍ Dokážeš vybarvit tento znak?

11. P
 ODOBENSTVÍ O HOSTINĚ
MT 22, 2–14; LK 14, 16–24
(EUCHARISTIE)
Cí� le: Katecheta se snaží probudit v dětech víru v přítomnost celého živého Ježíše v chlebě
i víně.
Děti si uvědomí, že je těžký hřích nezúčastnit se v neděli z vlastní viny mše svaté.
Pomůcky: biblický text, čtverec ze světle modrého papíru o rozměrech 15x15 cm (pro každé
dítě), šablony na koláž (pro každé dítě), neproměněné hostie.

🗩 — Děti, znáte datum svého narození? Každý řekne, kdy se narodil.

— Jak slavíte své narozeniny? Děti odpovídají…
— Děti máte rádi hostiny, oslavy? A už jste byly někdy na veliké hostině? Všichni se radují,
oblékají si sváteční oděv, nosí dary, každý by chtěl být na takové hostině.

Jednou takovou velikou hostinu připravil sám pán domu. Rozdal pozvánky, nachystal pití,
připravil různá jídla a čekal, až přijdou všichni pozvaní hosté. Poslechněme si příběh, který
vypráví Pán Ježíš na jedné návštěvě.

📖 Slavnostně přečteme Boží slovo: Lk 14, 16–24 (viz příloha).
❓ — Co uspořádal pán a koho pozval? Uspořádal velkou hostinu a pozval všechny, které měl rád.
— Když měl všechno přichystáno, poslal svého služebníka do města. Co měl služebník říci pozvaným? Že je čas k hostině, že je vše připraveno.
— Jak se zachovali ti, co byli pozvaní? Odmítli přijít. A proč? Každý se vymlouval jinak – musím
se jít podívat na pole, jdu si vyzkoušet své nové voly, nemohu přijít.
— Co se stalo potom? Pán posílá znovu služebníka, aby přivedl chudé, zmrzačené, slepé,
chromé.
— Kam ho poslal? Na náměstí, do ulic města. Ale ještě to nestačilo, a tak obešel hradby, ohrady a přivedl dobré i zlé a zaplnila se celá síň.
— Kdo je ten pán? Bůh. Kdo je jeho služebník? Ježíš, vyslaný samotným Bohem, aby pozval své
bratry.
— Koho zve Bůh na hostinu? Nás, všechny. Hostina je připravena opravdu pro všechny lidi.
— Na jakou hostinu? Hostina – Eucharistie nebo věčná hostina v Božím království (budeme
se věnovat eucharistické hostině).
— Jak někdy odpovídáme na toto pozvání? Snažíme se najít různé výmluvy, proč nemůžeme
nebo nechceme přijít. Musím ještě udělat to a to, nějakou svou povinnost (domácí úkoly,
učení, domácí práce), nebo jdu si vyzkoušet nové auto, novou hračku, ještě jsem si nepohrál s …, ještě jsem si nezahrál novou hru na pc, nebo nemohu, to není pro mne, chce se
mi spát
— Co nám brání být přítomen na hostině, kterou má pro nás připravenou Bůh? Lenost.
— Co můžeme udělat proto, abychom mohli být na hostině? Jít ke svátosti smíření. Na tuto svátost se také postupně připravujeme.
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✂ OLTÁŘ
Vytvořte s dětmi koláž (viz příloha). Připravte pro děti čtverec ze světle modrého papíru
o velikosti 15 × 15 cm. Pro každé dítě sadu na vytvoření oltáře. Než si děti obrázky vystřihnou a nalepí, ať si jednotlivé předměty vybarví podle návodu:
ubrus – zůstane bílý
kříž – žlutý
kalich – žlutý nebo zlatý
obětní miska – žlutá nebo zlatá
stojan na svíčku – hnědý
svíce – oranžová
plamen – červený
Oltář – kolem kterého se shromažďujeme, nám naznačuje Ježíše Krista, který nás zve na
hostinu; děti si nalepí bílý ubrus na modrý základ koláže.
Při každé hostině jsou na stole talířky a skleničky, ale na oltáři jsou dvě zvláštní nádoby: kalich na víno a obětní miska na chléb; děti si nalepí kalich a obětní misku.
— A co ještě je na oltáři? Kříž a dvě svíce. Kříž symbolizuje smrt Pána Ježíše, zemřel na kříži;
svíce symbolizují zmrtvýchvstání Ježíše Krista, Ježíš žije; děti si nalepí kříž a vedle něj
svíce, které symbolicky zapálíme červenými plamínky (viz Vzor OLTÁŘ – koláž).

🗩 Katecheta se snaží probudit v dětech víru v přítomnost celého živého Ježíše v chlebě i víně.
Víra, která nám dává možnost mít kontakt s Kristem tady a teď. Setkat se s živým Kristem.
Můžeme ho spatřit očima víry. Podoba Ježíšovy přítomnosti, kterou přijal, je eucharistie.
Vzkříšený Ježíš nás zve na eucharistii – na hostinu, kterou on sám pro nás připravil. Při každé mši svaté je Kristus přítomný pod způsobou chleba a ví� na.
Katecheta důrazně vysvětlí dětem, že bez víry v přítomnost Ježíše v proměněném chlebě
a víně, nemůže nikdo přistoupit ke svatému přijímání. Může se také zeptat dětí, jestli opravdu v to věří. Vysvětlí též rozdíl mezi obyčejným chlebem a vínem a proměněným chlebem
a vínem (jako pomůcka dobře poslouží neproměněné hostie).
Eucharistie je veliký dar, ve kterém se nám dává Pán Ježíš úplně celý. Z tohoto důvodu je odmítnutí pozvání na mši svatou z vlastní viny hřích, z kterého je potřeba se zpovídat.

🖍 Děti vypracují PL 11 EUCHARISTICKÁ HOSTINA.
🎲 Udělejte si s dětmi hostinu. Vymyslete nějaký důvod, proč právě dnes pořádáte hostinu,
všechny děti jsou pozvány.
🕯 Společně se pomodlete.
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📌 EUCHARISTICKÁ� SLAVNOST = dí� kůvzdání�

Eucharistie je památkou Ježí� šovy poslední� večeře a jeho oběti na kří� ži. Není� to jen
vzpomí� nka na minulou událost, ale v každé eucharistii je Kristus pří� tomen. V jeho
smrti a vzkří� šení� , které nám přinášejí� spásu, jsme při této hostině s ní� m spojeni
a sjednoceni.
Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal,
lámal a dával učedníkům se slovy:

Kněz při mši svaté vezme chléb
a říká:

„Vezměte, jezte,
toto jest mé tělo.“

„Vezměte a jezte z toho všichni;
toto je moje tělo, které se za vás vydává.“

Pak vzal kalich, vzdal díky
a podal jim ho se slovy:

Potom vezme kalich
a říká:

„Pijte z něho všichni.
Neboť toto jest má krev,
která zpečeťuje smlouvu
a prolévá se za mnohé
na odpuštění hříchů.
(Mt 26, 26–28)

„Vezměte a pijte z něho všichni:
toto je kalich mé krve, která se prolévá
za vás a za všechny na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.“
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Vzor OLTÁŘ – koláž
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11. EUCHARISTICKÁ SLAVNOST = díkůvzdání
📌📌 Eucharistie je památkou Ježíšovy poslední večeře a jeho oběti na kříži. Není to
jen vzpomínka na minulou událost, ale v každé eucharistii je Kristus přítomen.
V jeho smrti a vzkříšení, které nám přinášejí spásu, jsme při této hostině s ním
spojeni a sjednoceni.
✍ Stejnou barvou vyznač slova, která jsou jak v biblickém textu, tak v liturgickém textu.

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a
dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto
jest mé tělo.“
Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy:
„Pijte z něho všichni.
Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu
a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů.
(Mt 26, 26-28)

Kněz při mši svaté vezme chléb a říká:
„Vezměte a jezte z toho všichni; toto je moje tělo,
které se za vás vydává.“
Potom vezme kalich a říká:
„Vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich mé
krve, která se prolévá za vás a za všechny na
odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.“

✂ Zde nalep vytvořenou koláž.
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12. P ODOBENSTVÍ
O MARNOTRATNÉM SYNOVI
LK 15, 11–24 (ODPUŠTĚNÍ)
Cí� le: Děti mají poznat dobrého milujícího Boha, který chce lidem odpouštět hříchy.
Zároveň si mají uvědomit, že aby se nám dostalo odpuštění, musíme také my odpouštět
a prosit za odpuštění.
Pomůcky: biblický text, reprodukce obrazu od Rembrandta, vytištěný text s citátem a rozstřihaný na slabiky, texty písní, pracovní listy PL 13, svíčka, zápalky, obrázek Rohovníku
obecného.

🗩 Podobenství o Marnotratném synovi především ukazuje, že Bůh – Otec je láska. Láska, která
neustále miluje, dává se, odpouští a přijímá.

📖 Slavnostně přečteme biblický text: Lk 15, 11–24 (viz příloha).
❓ — Kolik synů má otec? Dva. Mladšího a staršího.
— Co chtěl po otci mladší syn? Chtěl podíl ze svého dědictví. Ale v té době nebylo možné získat
dědictví dřív, než otec zemře. Ale syn chtěl být nezávislý, chtěl sám rozhodovat. Vzal tedy
všechen svůj majetek a odešel do daleké země.
— Jak se mladšímu synovi v cizí zemi daří? Špatně. Svým chováním přijde o všechen svůj majetek, také o čest, o dobré jméno i o svobodu. Nastává hladomor, má hlad.
— Jakou práci si sehnal, aby si vydělal nějaké peníze? Pásl vepře. Pro Žida to byla nejpotupnější
práce, jakou mohl vykonávat. A ještě horší bylo, když viděl, že prasata mají co žrát, ale
jemu nikdo nedal k jídlu ani to, co prasatům.
— Jak pokračuje příběh mladšího syna dál? Píše se: „Tu šel do sebe.“ Co to znamená? Přemýšlí
o tom, že kdyby se vrátil jako služebník ke svému otci, určitě se bude mít lépe. U jeho
otce přece nikdo netrpí hladem tak jako on v daleké cizí zemi.
— A jak se tedy nakonec rozhodne? Rozhodne se vrátit domů.
— Co si říká sám pro sebe? „Otče, zhřešil jsem proti Bohu i vůči tobě. Nezasloužím si, abych
se mohl nazývat tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.“ Uvědomuje
si svůj hří� ch a neobviňuje druhé ze svého neštěstí. Přiznává, že jeho chování zničilo
vztah mezi ním a otcem. Chce se k němu vrátit a odevzdat se do jeho rukou.
— Kolikrát tuto větu syn říká? 2x, poprvé sám pro sebe a podruhé? Když se setkává se svým
otcem při návratu.
— Co mezitím dělá otec? Stále čeká na svého syna. Nikdy ho nepřestal milovat a věří, že se
jednoho dne vrátí.
— Jak se zachoval, když viděl svého syna vracet se? Běžel mu naproti, objal ho a políbil. Nevyčítá, odpouští. Navíc ještě nechá přinést nejlepší šaty, obuv a prsten (nejlepší šaty – vrátil
mu jeho důstojnost, přijímá ho jako vzácného hosta; prsten – symbol moci, vlády; obuv –
bosí jsou jen otroci).
— Dělá otec ještě něco jiného? Ano, uspořádá velkou hostinu; dá zabít vykrmené tele, na hostinu jsou pozváni všichni, aby se radovali.
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Každý z nás dělá něco špatného, ubližujeme svým chováním druhým, ale i sobě. Hřešíme.
— Co se děje, když hřešíme? Vzdalujeme se od Boha.
— Co je potřeba udělat, abychom mohli žít zase v blízkosti Boha? Stejně tak, jak to udělal mladší
syn. Uvědomit si své chyby, hříchy, přiznat si, že tak je to špatně a chtít se vrátit k Bohu.
— Co se stane, když toto uděláme? Bůh nám odpustí a pozve nás na hostinu. Stejně tak jako
otec v příběhu. Bůh má radost z toho, když se k němu chceme vrátit.
— Na jakou hostinu nás Bůh zve? Na slavnost eucharistie, ke svatému přijímání.
Pro zají� mavost: Co dostávali v příběhu prasata žrát? Svatojánský chléb. Co je to? Lusky z Rohovníku obecného neboli karobu (můžeme dětem ukázat lusku nebo obrázek). Rohovní� k
je v teplých krají� ch statným stromem. Je označován jako čokoládový strom, protože
jeho semena jsou od pradávna využí� vána jako zdravější� náhražka čokolády. Jsou sladká a mají� lahodnou chuť i vůni. Rozemletím vnitřní dužniny pražených lusků svatojánského chleba se získá takzvaný karob, který má široké použití. Ve směsi s fíky slouží jako
kávovinová náhrada. Slouží také jako chutné přírodní sladidlo (obsahuje až 50 % cukru).
Obarví a aromatizuje nejrůznější sladké i slané pokrmy a nápoje. Míchá se s medem, přidává se do čokoládových tyčinek, pečiva, koktejlů, omáček pro grilovaná masa či k pečeným
fazolím. Karobová mouka je zdrojem hodnotných bílkovin.

🎲 HLEDEJ „ODPUŠTĚNÍ“
Co potřebujeme: vytištěný text s citátem: SÍLA LÁSKY A ODPUŠTĚNÍ DOKÁŽE V NAŠEM
ŽIVOTĚ ZÁZRAKY, rozstřihaný na jednotlivé kartičky po slabikách.
Jak hru hrajeme: Kartičky rozdělte podle barev na dvě části a děti rozdělte na dvě skupiny,
červené a černé. Jedna skupina odejde za dveře a druhé družstvo schová červenou část textu
na několik míst tak, aby nebyly kartičky vidět (může být i více kartiček na jednom místě).
Poté si sednou na jedno místo, aby byla celá skupina pohromadě, a zavolají skupinu, která je
za dveřmi.
Tato skupina vybere jednoho člena a ten začíná hledat jednotlivé slabiky textu a druhá skupina zpívá nebo si pobrukuje nějaký známý chvalozpěv, např: Misericordes sicut Pater (viz
příloha) nebo jiný, dle uvážení či znalostí katechety (Laudate omnes gentes, Jubilate Deo,
Magnificat) tak, že mění sílu hlasu od úplně tichého až po velmi hlasitý, podle toho, jak je pátrač blízko svého úspěchu. Když najde jednu kartičku, pokračuje jeho spoluhráč v hledání,
druhá skupina stále zpívá. Hra pokračuje tak dlouho, dokud jedna skupina nenajde všechny
své kartičky.
Poté se skupiny vymění. Hra pokračuje stejně.
Nakonec nechte děti poskládat daný citát.
Vysvětlení� : Z minulé lekce víme, že každý z nás je zodpovědný za své rozhodování, zda se
rozhoduje pro dobro či zlo. A abychom mohli přijmout pozvání na hostinu, kterou nám nabízí sám Ježíš, je potřeba druhým odpouštět. Pořád. Radost z toho, že jsme našli jednotlivé
části textu, kdy chvalozpěv byl nejsinější, je stejná a ještě větší, kdy se Otec raduje, když se
k němu vracíme a on nám odpouští.
Katecheta může dětem říci, že proto je dobré, než půjde každý sám poprvé ke svátosti smíření, se
omluvit za vše špatné svým rodičům, sourozencům, kamarádům atp.

126

příprava na první svaté přijímání

© Spolek Most Č. Budějovice

🖍 Děti vypracují PL 12 ODPUŠTĚNÍ.
🕯 Modlitba
Katecheta položí obraz od Rembrandta „Návrat marnotratného syna“ doprostřed stolu tak,
aby všechny děti na něj dobře viděly. Můžete pomalu a s citem číst text vyznačený kurzivou – rozbor mistrovského díla. Po přečtení necháme chvilku ticha na přemýšlení, meditaci.
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12. NÁVRAT MARNOTRATNÉHO SYNA – ODPUŠTĚNÍ
📌📌 SÍLA LÁSKY A ODPUŠTĚNÍ DOKÁŽE V NAŠEM ŽIVOTĚ ZÁZRAKY
KVÍZ (odpověz na otázku; v závorce zjistíš podle prvního čísla, na kolik
písmen je odpověď; podle druhého čísla, kolikáté písmeno zapíšeš; to zapiš
do správného políčka).

z) Kolik synů je v dnešním příběhu? (3; 3)

_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _
b) Co udělal syn, když dostal svůj podíl? (6; 4) _ _ _ _ _ _
c) Kam odešel? (do 10; 5) _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
d) Syn všechny peníze (7; 2) _ _ _ _ _ _ _
e) V té zemi nastal hlad a on si našel práci. Jakou? Krmil (7; 1) _ _ _ _ _ _ _
a) V příběhu chtěl mladší syn, aby mu otec dal jeho (8; 1)

f) Mladší syn neměl co jíst a rozhodl se, že se vrátí domů.
Kým chtěl být u svého otce? (6; 3) _ _ _ _ _ _
g) Co otec uspořádat, když se syn vrátil domů? (6; 1)
h) Ještě také dostal od otce (4; 3)
i) (6; 4)

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ , boty a

j) Když to zjistil jeho bratr, tak se (6; 3)

_ _ _ _ _ _

k) Zlobil se otec na syna, že vše utratil a zase se vrátil domů? (2; 2 – zapiš dlouze)
g)

a)

e)

j)

f)

b)

d)

h)

J

i)

z)

_ _
c)

k)

✍Poznáš, kdo to řekl? Spoj stejnou barvou 1-4 se správnou odpovědí A-D. Zkontroluj podle
Bible.
1) „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.“ (Mt 6,12)
2) „Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec .“ (Mt

6,14)

3) „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34)
4) „Pane, odpusť jim tento hřích!“ (Sk 7, 60)
A) svatý Štěpán, když ho kamenovali
B) Pán Ježíš na kříži
C) Modlitba ‚Otče náš‘
D) Ježíš při svém učení
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JEDNOU SE PETR ZEPTAL JEŽÍŠE, KOLIKRÁT MÁ ODPUSTIT SVÉMU BLIŽNÍMU, KDYŽ PROTI NĚMU
HŘEŠÍ.
Co mu Ježíš odpověděl?
✍ Napiš svůj odhad: _____________;

Správnou odpověď zjistíš, když vypočítáš:
8 . 3 + 76 – 7 . 8 + 13 – 4 . 6 + 8 . 8 – 76 + 6 . 9 = _______________________________________
Porovnej s textem v Bibli Mt 18, 21-22.
✍Zkus vysvětlit Ježíšovu odpověď na Petrovu otázku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NÁVRAT MARNOTRATNÉHO SYNA
Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
Vznik: okolo 1669
Podklad: olej na plátně
Velikost: 262 × 206 cm
Umí� stění� : Ermitaž, Sankt Petěrburg
Obraz na diváka působí konejšivým klidem, ve kterém je ale slyšet něco ne zcela harmonického. Světlo, zaměřené na ústřední postavy obrazu, uklidňuje, ale temnota v pozadí spolu
s červenou barvou přinášejí znepokojení.
Ústředním tématem obrazu je návrat ztraceného syna vylíčený v Lukášově evangeliu v patnácté kapitole. Navracející se syn klečí u otcových nohou a svou tvář noří do bohatého oblečení svého otce.
Mladší syn se vrací zubožen, ve zchátralém oděvu plném záplat a vlastně téměř bos, neboť jeho obuv
se rozpadá na kusy. Jeho jediným bohatstvím, kontrastující s naprosto krajní nouzí viditelnou z celého výzoru syna, je meč ze vzácného kovu, který je už nyní jediným znakem příslušnosti k rodu, ze
kterého syn pochází. Syn je ostříhán dohola tak, jako bývají ostříhaní otroci a ti, kdo zcela ztratili svou identitu v nesmírně krutém otroctví. Ruce navracejícího se syna nejsou vidět, protože jsou
schouleny na hrudi a vyjadřují to nejhlubší uznání své viny vůči otci.
Otec je nesmírně bohatý člověk a jeho bohatství je viditelné na každém kousku jeho oděvu. Jeho
tvář působí dojmem, že snad už dobře nevidí anebo je zcela slepý. To ovšem není dojem, ale holá skutečnost, neboť otec nepochopitelně velkomyslně přehlíží obrovskou vinu syna. Zcela nepřehlédnutelným prvkem, který vytváří střed obrazu a současně přitahuje oči, jsou otcovy ruce, nesmírně něžně
položené na syna a současně je chránící před vším, co by jej snad mohlo ohrožovat. Vždyť syn už nepatří onomu světu, ale patří nesmírně laskavému otci. Jsou to ruce, které vyjadřují pokoj, mír, přijetí
a nikdy nekončící milosrdenství otce, který by za svého syna bez váhání položil svůj život, pokud by
to okolnosti vyžadovaly. Každá ruka je ovšem jiná. Pravá ruka (z pohledu diváka) je ruka silného
muže. Je to ruka, jejíž moci nelze odolat, je to ruka, které si dovede podřídit vše. Druhá, levá ruka, je
ruka něžné matky. Ruka, která má vždy pochopení, je plná lásky a vždy připravena pohladit, ošetřit
ránu, přivinout na srdce. Charakteristické je, že tato jemná ruka matky je nad obnaženým chodidlem syna, jakoby se tím chtělo vyjádřit, že tato dlaň ochraňuje to nejzranitelnější v navracejícím se
synovi.
Po pravé straně výjevu stojí, poněkud ve stínu, starší syn. Nese znaky bohatství svého otce, ale
jeho ruce – na rozdíl od rukou otcových – jsou sevřené a nic nedávají. Tvář staršího syna čiší chladem, vlastní spravedlností. Jeho studená a nehybná tvář vynáší soud nad mladším bratrem.
Prostřednictvím obrazu můžeme vnímat bezbřehý mír, pokoj a lásku samotného Boha. Pokoj
a harmonii, kterou jedině narušuje naše svobodná vůle, odvracející se od samotného Dobra a v nepochopitelném a vší logice se vzpouzejícím rozhodnutí odejít tam, kde je ne-Dobro, ne-Pokoj, ne-Klid…
Použitý zdroj:
http://www.jahni.cz/2010/10/rembrandt-van-rijn-navrat-marnotratneho-syna/
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https://www.inimaverde.ro/ceai-bio-de-roscove-500-gr

ROHOVNÍK OBECNÝ – SVATOJÁNSKÝ CHLÉB – KAROB

https://simple.wikipedia.org/wiki/Carob_tree#/media/File:Illustration_Ceratonia_siliqua0.jpg

13. Z
 ACHEUS LK 19, 1–9
(SVÁTOST SMÍŘENÍ)
Cí� le: Děti mají poznat pět podmínek dobré zpovědi, podle kterých se budou moci připravovat na každou svátost smíření.
Pomůcky: biblický text, vytištěné „dlaně“ pro každé dítě, pracovní list pro každé dítě, brožura Svátost smíření.

🗩 Kdy se Pán Ježíš rozhodl, že půjde do Jeruzaléma, putoval přes Samařsko a zašel také do Jericha. Tam se setkal s jedním celníkem jménem Zacheus.

— Kdo to je celník a co dělá? Celník byl člověk, který se dal dobrovolně do služeb Říma a vybíral pro ně daně. Židé ho neměli rádi, protože Římani měli v té době nadvládu nad Židy.
Navíc povolání výběrčího daní se považovalo za nepoctivé zaměstnání, kdy se celník na
úkor druhých obohacoval tím, že vybíral více, než měl, a to si nechával pro sebe.
Zacheus byl dokonce vrchní celník. Jeho zaměstnání mu vynášelo veliké jmění, byl bohatý.
Navíc byl malý. Lidé ho neměli rádi, v jejich očích to byl zrádce a hříšník.

📖 Poslechněme si příběh, jak nám o něm vypráví Bible (slavnostně recitujeme Písmo svaté)
Lk 19, 1–10.

❓ — Kde se právě nacházel Ježíš? Procházel Jerichem, byl na stejném místě jako Zacheus.
— Kdo to byl Zacheus? Byl to vrchní celník a byl velmi bohatý. A podle sousedů to byl zrádce
a hříšník.
— Co chtěl Zacheus, když slyšel, že Ježíš bude procházet Jerichem? Toužil spatřit Ježíše.
— Podařilo se mu to? Nakonec ano, ale musel vynaložit nějaké úsilí. Protože byl malý, musel
běžet napřed a vylézt na strom, aby mohl Ježíše vidět.
— Co se stalo potom? Ježíš se zastavil přesně pod stromem, kde byl Zacheus. Podíval se na něj.
— Co mu Ježíš řekl? Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat ve tvém domě. Ježíš ho zná
a volá na něj jeho jménem. Ježíš si ho vyvolil. Také nás Ježíš volá jménem, zná nás i s našimi chybami.
— Jak se zachoval Zacheus? S radostí Pána Ježíše přijal. Pán Ježíš touží po tom, abychom ho
my přijímali k sobě do svého srdce. Také ve svátostech, zvláště ve svátosti smíření a eucharistii.
— Jak se to líbilo ostatním lidem? Nelíbilo se jim to. Nemohli pochopit, že Ježíš jde navštívit
zrádce a hříšníka. Ale Ježíš přišel na svět kvůli každému člověku, dobrému i zlému. Chce
se setkat s každým z nás.
— Jak zapůsobilo setkání s Ježíšem na Zachea? Změnil se jeho život? Zacheus se vzdává majetku.
Polovinu rozdal chudým a tomu, koho podvedl, vrátil čtyřnásobek. Ten, kdo daruje něco
chudákovi, projevuje skutek milosrdenství. Zacheus se po setkání s Ježíšem mění, mění
se jeho srdce. Zacheus vidí, že dělal špatné věci, dochází u něho k obrácení.
— Potrestal ho Pán Ježíš za jeho chování z minulosti? Ne, naopak Pán Ježíš říká, že přišel proto,
aby ho zachránil. „Dnes to tohoto domu přišla spása.“ – záchrana.
— Čeho nás chce Pán Ježíš uchránit? Od hříchu. Spása přichází s Ježíšem také v odpuštění hříchů. Bohu nejvíce záleží na těch, kdo se ztratili, vzdálili od Boha.
— V jaké svátosti jsou nám odpuštěny hříchy? Ve svátosti smíření.
ZACHEUS
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🎲 KDO JSEM?
Jak hru hrajeme: Jedno z dětí půjde za dveře a ostatní se domluví, kým bude, až se vrátí.
Využijeme postav, s kterými jsme se již během přípravy na eucharistii seznámili. ADAM,
EVA, KAIN, ABEL, MOJŽÍŠ, PROROK, PANNA MARIA, MARNOTRATNÝ SYN, MILOSRDNÝ
SAMARITÁN, FARIZEUS, CELNÍK, ZACHEUS.
Katecheta může jednotlivá jména napsat na papírky a děti je mohou losovat.
Dítě se vrátí zpět do místnosti a ptá se na svoji totožnost tak, aby ostatní odpovídali jen „ano“
nebo „ne“. Má na to celkem dvacet otázek. (např. Jsem muž? Jsem zemědělec? Odešel jsem
z domova? Měl jsem děti?)
Záleží na vás, kolik postav využijete.
Vysvětlení� : Nakonec se dětí zeptejte, co mají jednotlivé postavy společného. Všechny postavy se určitým způsobem setkali ve svém životě s Bohem.
Naším cílem v celé přípravě, ale i v našem životě je, že se chceme setkávat co nejčastěji s živým Bohem. A to samozřejmě můžeme ve svátosti smíření, ve svatém přijímání, v modlitbě
a při účasti na mši svaté. Záleží na každém z nás.

✂ 5 PODMÍNEK DOBRÉ ZPOVĚDI
Dejte dětem předtištěnou „Boží dlaň“, která je připravena nám pomáhat. Děti ať si do ní obtáhnou svou dlaň, tím vyjádří své spojení s Bohem, svou připravenost jeho pomoc přijmout.
To On se nám nabízí, jako se nabídl Zacheovi, že chce být u něho a s ním.
Do každého prstu děti napíší jednu podmínku dobré zpovědi.
1. ZPYTOVÁ�NÍ� SVĚ�DOMÍ� – ZACHEUS JE MALÝ, TOUŽÍ SPATŘIT JEŽÍŠE, CHCE POZNAT
KÝM JEŽÍŠ JE → každý z nás má touhu poznat, jaký Ježíš je, potkat se s ním, proto je potřeba
přemýšlet nad svým životem, nad svým chováním, co jsem udělal dobře a co špatně?
2. LÍ� TOST ZA HŘ�Í� CHY – ZACHEUS BĚŽÍ NAPŘED A VYLEZE NA STROM, UVIDÍ SVÉHO
PÁNA, POZNÁ, KDO JE JEŽÍŠ, POZNÁ DOBRO, LITUJE VŠEHO ŠPATNÉHO, CO KDY ZPŮSOBIL → také my, když chceme pustit Ježíše do svého srdce, musíme litovat svých chyb, svých
hříchů.
JEŽÍŠ SE ZASTAVÍ U ZACHEA A VOLÁ NA NĚJ JMÉNEM A OZNAMUJE MU, ŽE CHCE DNES
BÝT JEHO HOSTEM, SPĚCHÁ, MILUJE ZACHEA A CHCE BÝT S NÍM → také my, když někoho
milujeme, chceme s ním být a Ježíš chce být s námi.
ZACHEUS JEŽÍŠOVO POZVÁNÍ S RADOSTÍ PŘIJÍMÁ → také my máme s radostí přistupovat
ke svátosti smíření.
3. UPŘ�Í� MNÉ� VYZNÁ�NÍ� HŘ�Í� CHŮ� – JAKMILE BYL ZACHEUS S JEŽÍŠEM, PŘIZNÁVÁ VŠECHNY SVÉ HŘÍCHY → pokud se my chceme setkávat s Ježíšem, je důležité naše upřímné vyznání hříchů ve svátosti smíření.
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4. PŘ�EDSEVZETÍ� – ZACHEUS SE ROZHODL, ŽE POLOVINU SVÉHO MAJETKU ROZDÁ
CHUDÝM A TĚM, CO OŠIDIL, VRÁTÍ ČTYŘNÁSOBEK → i my bychom měli mít snahu něco ve
svém životě změnit, změnit k lepšímu (např. často mluvím sprostě, chci to změnit a mluvit
vždy slušně; podváděl jsem při hře, chci vždy hrát jen podle pravidel; nepůjčil jsem spolužákovi, odteď se rozdělím, jak to bude možné apod.).
5. ZADOSTIUČ�INĚ�NÍ� , NÁ�PRAVA KŘ�IVD – jestliže, my ve svém životě něco pokazíme tak
jako Zacheus, je potřeba tyto skutky napravit: vezmu × vrátím, nahradím; rozbiji × spravím,
zaplatím; ublížím × omluvím se…

🖍 Děti vypracují 13 PL SVÁTOST SMÍŘENÍ.
🕯 Modlitba

📌 SVÁ�TOST SMÍ� Ř�ENÍ�

Ve svátosti smí� ření� se chci smí� řit s Bohem i s lidmi, kterým jsem ublí� žil/a.
Svátost smí� ření� se skládá z 5 částí� :
— zpytování� svědomí� → zamysli se nad sebou, co dělám dobře a co špatně? Jak mě asi vidí
Ježíš?
— lí� tost, předsevzetí� → projev upřímnou lítost např. vnitřní modlitbou a řekni, v čem by
ses chtěl/a polepšit.
— vyznání� hří� chů → ve zpovědnici před knězem vyznej všechny své hříchy, chyby, nic
nezamlčuj.
— odpuštění� → Bůh ti odpouští hříchy a kněz ti dává rozhřešení, celé nebe jásá, proto i ty
se raduj ve svém srdci – „Dnes do tvého srdce přišla spása.“
— skutek pokání� → Děkuj Bohu za dar odpuštění. Kněz ti uloží nějaký skutek pokání, většinou nějakou modlitbu, vykonej ho co nejdříve.

ZACHEUS
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13. SVÁTOST SMÍŘENÍ
📌📌 Boží milost je nezasloužený dar, díky kterému poznáváme sebe, poznáváme Boha,
nacházíme cestu do jeho milující náruče a získáváme účast na jeho životě.

Ve křtu jsme všichni dostali Boží milost, které se říká milost posvěcující. Ta nám dává
nadpřirozenou schopnost žít s Bohem a jednat z lásky k němu.
Ztrácí se těžkým hříchem a může být získána opět dokonalou lítostí nebo přijetím svátostí
smíření.
Ve svátosti smíření – se usmiřuji s Bohem i s lidmi, kterým jsem ublížil. Dopřává mi nový začátek.
Svátost smíření má pět částí.
✍ Vybarvi, jak vypadá srdce před a po svátosti smíření podle tvé představy.
Označ, kolik schodů musíš vyjít, aby bylo srdce připravené na nový začátek.

po
svátosti
smíření

před
svátostí
smíření

ZacHEuS
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✍ Seřaď správně jednotlivé části svátosti smíření.
1)
2)
3)
4)
5)
(lítost, odpuštění, skutek pokání, vyznání hříchů, zpytování svědomí)

📌📌 SVÁTOST SMÍŘENÍ

Ve svátosti smíření se chci smířit s Bohem i s lidmi, kterým jsem ublížil/a.
Svátost smíření se skládá z 5 částí:
 zpytování svědomí  zamysli se nad sebou, co dělám dobře a co špatně? Jak mě asi
vidí Ježíš?


lítost, předsevzetí  projev upřímnou lítost, např. vnitřní modlitbou, a řekni, v čem by
ses chtěl/a polepšit.



vyznání hříchů  ve zpovědnici před knězem vyznej všechny své hříchy, chyby, nic
nezamlčuj.



odpuštění  Bůh ti odpouští hříchy a kněz ti dává rozhřešení, celé nebe jásá, proto i ty
se raduj ve svém srdci – „Dnes do tvého srdce přišla spása.“



skutek pokání  Děkuj Bohu za dar odpuštění. Kněz ti uloží nějaký skutek pokání,
většinou nějakou modlitbu, vykonej ho, co nejdříve.
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PracovNí list

Rozlišení dobrého a zlého podle vlastního svědomí, příprava na svátost smíření.
(Katecheta nebo jeden z rodičů ti bude podle manuálu ke SVÁTOSTI SMÍŘENÍ číst jednotlivé skutky; pokud skutek
bude správně podle Božího zákona, nakresli do kříže barevnou kytičku, pokud skutek nebude podle Božího zákona,
nakresli do kříže černý kámen).

Pomodli se: Přijď Duchu svatý a pomoz mi, abych své hříchy dobře poznal,
ze srdce jich litoval a upřímně se z nich vyzpovídal. Amen

ZACHEUS
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13. SVÁTOST SMÍŘENÍ
PĚT PODMÍNEK DOBRÉ ZPOVĚDI – BŮH NÁM NABÍZÍ SVOU DLAŇ, JAKO POMOC PŘI KONÁNÍ DOBRA.

✍ Polož svou dlaň do „Boží dlaně“ a obtáhni ji.
✍

Do každého prstu napiš jednu podmínku dobré zpovědi.
Přiřaď správné pořadí pomocí nehtů.
(Vystřihni je a nalep)

LÍTOST ZA HŘÍCHY
PŘEDSEVZETÍ
UPŘÍMNÉ VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ
ZADOSTIUČINĚNÍ – NÁPRAVA KŘIVD
ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ

1
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příprava na první svaté přijímání
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PŘÍPRAVA NA SVÁTOST SMÍŘENÍ

Srov. KANCIONÁL: společný zpěvník českých a moravských diecézí. Praha: ZVON, 1995. ISBN 80-7113-142-3.

Nakonec kněz říká: PÁN TI (VÁM) ODPUSTIL HŘÍCHY. JDI (JDĚTE) V POKOJI.

Dále kněz říká: Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,
Kajícník (já) pokračuje: JEHO MILOSRDENSTVÍ TRVÁ NAVĚKY.

Po této modlitbě kněz vztáhne ruce nad hlavu kajícníka (nade mě) a pronáší rozhřešení:
BŮH, OTEC VEŠKERÉHO MILOSRDENSTVÍ, SMRTÍ A VZKŘÍŠENÍM SVÉHO SYNA SMÍŘIL SE SEBOU CELÝ SVĚT
A NA ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ DAL SVÉHO SVATÉHO DUCHA. AŤ TI (VÁM) SKRZE TUTO SLUŽBU CÍRKVE ODPUSTÍ
HŘÍCHY A NAPLNÍ TĚ (VÁS) POKOJEM. UDĚLUJI TI (VÁM) ROZHŘEŠENÍ VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA
SVATÉHO. Také kajícník (já) dělá(m) kříž. Společně řekneme: AMEN.

Poté vyjádří svou lítost např. těmito slovy:
PANE JEŽÍŠI, SYNU BOHA ŽIVÉHO, BUĎ MILOSTIV MNĚ HŘÍŠNÉMU.

Potom vyznává své hříchy, např.:
Dnes jsem poprvé u svátosti smíření nebo naposledy jsem svátost smíření přijal (řekne kdy) a vyzná se ze
svých hříchů: …

Kajícník (já) se po příchodu ke svátosti smíření poznamená znamením kříže:
VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO. AMEN.

(ZDE SI MOHU NAPSAT SVÉ POKLESKY, CHYBY, HŘÍCHY NA PRVNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ)

SVÁTOST SMÍŘENÍ
Ve svátosti smíření Ti Bůh dává možnost nového začátku.
Bůh Ti chce pomoci jít dobrou cestou.
Pomodli se:
Přijď Duchu svatý a pomoz mi, abych své hříchy dobře poznal,
ze srdce jich litoval a upřímně se z nich vyzpovídal. Amen

Můžeš si být jistý/-á, že Bůh Tě miluje. Tak jak jsi, se všemi svými dobrými
vlastnostmi i slabostmi. Proto chce odstranit pryč vše, co stojí v cestě mezi
Tebou a Jím.
Potom se sám zamysli:
Může mít Bůh ze mne radost? Co stojí mezi mnou a Bohem? Co stojí mezi
mnou a ostatními lidmi? Co nás rozděluje?
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Věřím Bohu, snažím se poznávat víru? Modlím se rád a dobře? Dokáži
Bohu poděkovat?
Nemluvím o Bohu a o Božích věcech neuctivě, neříkám bezmyšlenkovitě
jméno Pána Ježíše, Panny Marie? Vážím si věcí, které mi připomínají Boha?
Prožívám pozorně a dobře každou neděli celou bohoslužbu? Nevymlouvám
se, abych nemusel/a na mši svatou?
Poslouchám doma rodiče, pomáhám jim? Neodmlouvám a nejsem drzý?
Snažím se jim dělat radost? Chovám se čestně a dobře k učitelům?
Jsem k známým i neznámým lidem kolem sebe dobrý? Nedělám jim
naschvály? Ubližuji druhým nebo sourozencům bitím nebo nadávkami?
Trápím zvířata? Ničím přírodu? Přejídám se?
Mám své tělo i ostatní lidi v úctě? Nedělám nic, za co bych se musel
stydět? Dovedu odejít, když se mezi kamarády vedou neslušné řeči?
Nemluvím sprostě?

‒ Neberu si cizí věci? Nejsem někomu něco dlužen? Nezávidím? Zacházím
šetrně s oblečením a všemi ostatními věcmi, které mi rodiče kupují?
Zacházím svědomitě s věcmi i penězi, které dostávám?
‒ Mluvím vždy pravdu? Mohou mi ostatní věřit, je na mne spolehnutí?
Nepodvádím při hře? Žaluji? Dokáži se přiznat nebo dávám vinu druhým?
Hádám se?
‒ Učím se poctivě? Dělám úlohy svědomitě a včas? Chodím do školy a na
ostatní hodiny poctivě a včas? Nejsem líný? Pomáhám doma tak, jak je
potřeba? Nemusí se mi všechno říkat dvakrát? Když se mi něco nedaří, tak
to rozbiji?
‒ Umím se ovládat, nebo jsem vztekloun? Umím odpouštět?

Potom se můžeš modlit:
Bože, mám tě opravdu rád. A proto je mi líto, že jsem Tebe zarmoutil.
Prosím tě, odpusť mi. Chci být opravdu lepší. Pomoz mi, abych to dokázal.

Vyznání hříchů:
Když přijdeš ke knězi, klekni si, udělej kříž, řekni knězi, zda jdeš ke svátosti
pokání poprvé nebo kdy jsi byl naposledy, a potom otevřeně a upřímně řekni
své hříchy.
Neboj se. Nic nezatajuj.

Kněz ti poradí a potřebné vysvětlí. Nakonec ti uloží kající skutek, který máš
udělat.

Kněz ti dá rozhřešení, při kterém děláš znamení kříže, a pak se rozloučíte
a odejdeš.

Rozhřešení:
Bůh, Otec veškerého milosrdenství smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou
celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha. Ať ti skrze tuto službu
církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem. Uděluji ti rozhřešení ve jménu Otce
i Syna i Ducha svatého. Amen.

Pokání:
Většinou některá z modliteb. Děkuji Bohu za to, že mi odpustil hříchy, chci být
lepším.

Jména postav

ADAM
KAIN

EVA
ABEL

MOJŽÍŠ

PROROK

PANNA MARIA
MARNOTRATNÝ SYN
MILOSRDNÝ
SAMARITÁN
FARIZEUS

CELNÍK

ZACHEUS
ZACHEUS
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14. PODOBENSTVÍ O DESETI DRUŽIČKÁCH
MT 25, 1–13 (VĚČNÝ ŽIVOT)
Cí� le: Přiblížit dětem, jak důležité je být připraven nejen na jednotlivé situace v jejich životech, ale především na to, aby mohly vejít do Božího království.
Pomůcky: biblický text, vytištěné předlohy, silnější barevné papíry A4, podložky z kartonu,
špendlíky, lepidlo, viz pomůcky SPRÁVNÝ ODĚV.

🗩 Již jsme si říkali, že Pán Ježíš mnohokrát vyprávěl o Božím království. Dělal to proto, že tajemství Božího království je tak veliké. Při svém vyprávění ho přirovnával k různým věcem
nebo lidem.

— Víte, kdo je družička? A co dělá? Při oslavách svatby bylo zvykem, že šlo procesí svatebčanů se ženichem pro nevěstu do domu jejích rodičů a poté se šlo průvodem zpět do domu
ženicha, kde se slavila svatba svatební hostinou. S nevěstou čekaly na ženicha rovněž
družičky. Jejich úkolem bylo doprovázet tento noční průvod svatebčanů a osvětlovat jej
lampami a pochodněmi. Lampy musely déle hořet a musel do nich být doplňován olej.
S přijetím pozvání se družička zavazovala k tomu, že obstará vše, co bylo nezbytné k splnění jejího úkolu. Často se tedy stávalo, že ženich přicházel velmi pozdě, až o půlnoci,
a tak nevěsta s družičkami čekaly dlouho a někdy také usnuly.

📖 Poslechněme si příběh, který vyprávěl Ježíš (slavnostně recitujeme Boží slovo) Mt 25, 1–13
(viz příloha).

❓ Družičky jsou pozvány na svatební hostinu. Čekají na ženicha a jsou vyzvány k tomu, aby
mu vyšly naproti.
— Kolik jich je? 10. Pět je jich moudrých – prozíravých a pět pošetilých – hloupých.
— Jak se pozná chování moudrých a jak hloupých? Například: pojede se na výlet do hor; jak se
obleče a obuje pošetilý člověk? Vezme si nějaké šatičky a lodičky. A moudrý člověk? Sportovní
oděv a pořádné pohorky.
Moudrý člověk si plánuje různé situace a je na ně připraven.
Dřív nebyla elektrika, a pokud bylo potřeba světlo, měl každý hliněnou lampičku a olej do
lampy. Musel mít obě věci. Nikdo netušil, kdy ženich přijde. Bylo potřeba být připraven.
— Kdo je ten ženich? Ježíš. Kdo jsou družičky? To jsme my. Církev.
Vyšly mu naproti. Každý z nás má cíl a tím je touha setkat se s Pánem Ježíšem v jeho království.
— Co je to světlo? To je věčný život. Abychom dosáhli věčného života, potřebujeme obě věci,
lampu i olej.
— Co je ta lampa? Srdce či duše člověka. A to musí být naplněno olejem.
— Co je ten olej? Srdce či duše člověka musí být plné víry a důvěry v Pána Ježíše, touhy po
setkání s Pánem Ježíšem, plné lásky k druhým lidem, plné dobrých skutků. Za to je zodpovědný každý sám.

PODOBENSTVÍ O DESETI DRUŽIČKÁCH 
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Když chtějí pošetilé od prozíravých, aby jim daly trochu oleje – podobně nejde někomu předat nebo dát vlastní dobré skutky, lásku k druhým, odebrat trochu své víry. To opravdu
nejde, každý sám má tu zodpovědnost a svobodu rozhodování, zda se rozhodne pro dobro
či ne.

✂ VÝROBA STÍNIDLA
Stínidlo si děti mohou dát doma okolo skleničky, do které si dají čajovou svíčku.
Vytiskněte šablony na šířku (viz příloha aktivita STÍNIDLO) podle počtu dětí na silnější barevný papír. Celý motiv si po nákresu děti propíchají špendlíkem tak, aby jednotlivé vpichy
byly od sebe asi 2 mm. Nejlépe na podložce z kartonu. Poté si papír stočí do ruličky a slepí
k sobě. Stínidlo je hotové.
Pro lepší představu se podívejte na odkaz/typ 6.
https://living.iprima.cz/bydleni/diy-vyrobte-si-romanticke-lampicky-snu-10-napadu-jak-na

🎲 SPRÁVNÝ ODĚV
Co potřebujeme: staré noviny a časopisy, sešívačky, lepicí pásky, provázky; obměna – větší
množství oblečení na různé společenské, kulturní, sportovní akce; kartičky s názvy jednotlivých akcí/pracovní činností (viz příloha – Aktivita lekce 14).
Jak hru hrajeme: rozdělte skupinu dětí na menší družstva asi po třech čtyřech hráčích.
Každému družstvu dejte hromádku novin, sešívačku, lepicí pásku a provázek; obměna –
všechno oblečení dejte na jednu hromadu.
Řekněte jim, že jeden člen družstva dostal pozvánku na svatbu, ale nemá co na sebe. Mají 5 –
10 minut na to, aby mu vyrobili oblek pro pána nebo krásné šaty (róbu) pro dámu. Musí si
určit jednoho ze svých členů za svatebního hosta a ostatní se pustí do díla. Na závěr můžete
uspořádat módní přehlídku. Vítězný model odměňte bouřlivým potleskem.
Obměna – Řekněte dětem, ať utvoří dvojice a každá dvojice si vylosuje jednu z činností (viz
příloha). Během krátkého časového úseku (60 vteřin) se musí jeden z dvojice vhodně obléci
na danou činnost. Po uplynutí času musí vystrojení hráči předvést svou činnost a ostatní
skupinky hádají, co se „chystá dělat“. Každá skupinka dá jednotlivým hráčům počet bodů
podle toho, jak se dokázali připravit na svou aktivitu. Hodnotit se může od 1–10 s tím, že 1 je
nejméně vhodně oblečený a 10 je nejlépe oblečený. Společně si můžete promluvit o tom, proč
je dobré být oblečený na každou činnost jinak.
Podle časových možností je dobré, aby se hráči ve dvojicích vystřídali. Dané body jim sečtěte a potom vyhlaste nejlépe připravenou dvojici. Vyhlášení výsledků ať doprovází pořádný
potlesk.
Vysvětlení� – připravenost: Když je člověk vhodně oblečený, znamená to, že je připravený
vydat se na cestu – na svatbu, do školy, na nákupy, na ples, na závody, na procházku nebo
kamkoli jinam. My jsme na cestě do Božího království, a proto musíme obléci naše srdce
vírou, dobrými skutky a láskou a především častým přijímáním Ježíše v eucharistii.
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🖍 Děti vypracují PL 14 VĚČNÝ ŽIVOT.
🕯 Modlitba

📌 Ti, kteří� jsou připraveni, jako byly moudré panny, mohou vejí� t s ženichem na svatbu.
Těm bude sví� tit světlo věčného života ve společenství� s Kristem v jeho království� .

PODOBENSTVÍ O DESETI DRUŽIČKÁCH 
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14. VĚČNÝ ŽIVOT
📌📌 Ti, kteří jsou připraveni, jako byly moudré panny, mohou vejít s ženichem na svatbu.

Těm bude svítit světlo věčného života ve společenství s Kristem v jeho království.
✍ Nakresli svou představu nebe.

pODOBENSTVÍ O DESETI DruŽIČkácH
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Seznam činností

SVATBA
JDEME NAKUPOVAT
ATLETICKÉ ZÁVODY
FARNÍ PLES
STAVĚNÍ SNĚHULÁKA
PRÁCE NA ZAHRÁDCE
JDEME DO ŠKOLY
PROCHÁZKA PO PLÁŽI
STAVBA DOMU
SVÁTEČNÍ OBĚD
JDEME DO DIVADLA
JÍZDA NA KOLE
154
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Aktivita stínidla
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Aktivita stínidla
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Aktivita stínidla
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Tato publikace vznikla ve spolupráci mezi Spolkem Most – České Budějovice
a Pastoračním střediskem při Biskupství českobudějovickém. Nabízíme ji zdarma.
Jestliže se Vám publikace líbí, budeme rádi, když nám pošlete libovolný příspěvek.
Také se můžete stát pravidelným podporovatelem Spolku Most – České Budějovice.
Více informací o Spolku Most – České Budějovice najdete na webu prolidi.bcb.cz.
Děkujeme za jakýkoliv finanční dar.
Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru po zaslání Vašich údajů.

Pastoraci v českobudějovické diecézi – tyto a podobné materiály –
můžete podpořit finančním darem
na účet: 4671901369/0800.
Děkujeme.

CELÉ NEBE V SRDCI MÁM
PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Mgr. Ludmila Veselá
Vydal Spolek Most České Budějovice v roce 2019

