PODOBENSTVÍ O BOHÁČI
A LAZAROVI
1. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme nebeskou Matku Pannu Marii,
která se za nás přimlouvá a my se k ní můžeme obracet s našimi
radostmi i obavami. Otevři naše srdce, ať máme odvahu přijmout
její otevřenou náruč a říkat Bohu své ano, tak jako ona. Amen.
ČETBA – z evangelia podle Lukáše (Lk 16, 19-31)
„Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý
den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák –
jmenoval se Lazar – plný vředů a rád utišil hlad aspoň z toho, co
padalo z boháčova stolu; a přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák
umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel
i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky
Abraháma a v jeho náruči Lazara. A zvolal: ‘Otče Abraháme, slituj
se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka
v tomto plamenu. ‘Abrahám však odpověděl: ´Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu
špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže
nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.´ Boháč řekl: ´Prosím, tě tedy, otče, pošli
ho do mého otcovského domu, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk. ´ Abrahám odpověděl: ´Mají Mojžíše
a Proroky, ať je uposlechnou! ´ On však odporoval: ´Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak
se obrátí. ´ Odpověděl mu: ´Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal
z mrtvých. ´

KATECHEZE
Základní slova
Poslušnost, spása
Obsah
Dnes jsme slyšeli příběh dvou mužů. Ježíš staví do protikladu jejich životy na zemi, ale i po smrti. Bohatý muž má
všechno, co potřebuje, protože je velice bohatý. Má jistotu ve svém majetku a nevidí skrze svou spokojenost, že
chudý potřebuje pomoci. Žebrák Lazar neměl nikoho a nic, nevěděl, co ho čeká zítra. Měl hrozný hlad a rád by se
najedl alespoň ze zbytků, které vyhazoval boháč. Ale neměl ani to.
Mohl bohatý muž nějak pomoci chudákovi? Mohl nějak pomoci Lazarovi? Určitě ano, mohl mu dát najíst, poskytnout
mu přístřeší a počkat, až se uzdraví, aby nebyl sám. Lazar velice trpěl tím, že měl hlad, byl nemocný, byl sám, neměl
kde bydlet. Naopak boháč měl všeho dost a měl určitě i nadbytek. Ale byl slepý a nic z toho neviděl. Podle zákona,
Mojžíše a proroků věděl, jak se má zachovat, ale neslyšel.
A jak to dopadlo po smrti obou mužů? Boháč se ocitl na místě plné bolesti a utrpení a žebrák se ocitl v místě plném
blaženosti. V plnosti všeho.
Po čem najednou toužil boháč? Toužil alespoň po jedné kapce vody, aby uhasila jeho muka.
Šlo to ještě napravit? Mohl se bohatý muž dostat do místa blaženosti? Ne, už to nešlo. A proto je velice důležité,
abychom během svého života chodili s otevřeným očima a viděli, kdo potřebuje naši pomoc, koho mohu potěšit,
s kým se mohu rozdělit o to, čeho mám dostatek. Důležité je naše jednání, jak se zachovám teď. A potom máme
naději, že dosáhneme spásy, věčného života, Bůh nám pomůže.
Můžete ještě chvilku s dětmi hovořit o tom, jak ony mohou pomáhat.

AKTIVITA
Přání
Vytiskněte prasklou skořápku (viz příloha) a do středního dílu můžete nakreslit, napsat velikonoční přání nebo
nakreslit kuřátko. Vybarvěte, ozdobte, vystřihněte.
Hra
NEVYBUCHLÁ BOMBA (Věčný život)
Co potřebujeme: velký míč nebo polštář, seznam otázek, hudbu.
Jak hru hrajeme: všichni sedí v kruhu. Vysvětlete, že míč je bomba a že dokud hraje hudba, musí si jej předávat
dokola z ruky do ruky - nesmí se házet. Pokud se stane, že má dítě míč v rukou ve chvíli, kdy přestane hrát hudba,
musí správně zodpovědět otázku. Jen tak zůstane naživu! Jestliže odpoví špatně, bomba “vybuchne” a vyřadí jej ze
hry. Otázky musíte přizpůsobit úrovni dětí. Dobré by byly otázky k prohloubení tématu. (viz příloha).
Vysvětlení: Zeptejte se, jak mohl hráč tuto hru “přežít”? Tak, že správně odpověděl. Jak zní otázka, na kterou máme
„správně odpovědět“, abychom „zůstali naživu“, abychom měli život věčný? Důležité je lidské jednání, teď, nyní. Jak
se zachovám ke svým bližním, k těm, kdo volají o pomoc?

Tvoření
Téma: výroba vajíčka
Varianta 1: potřebujeme barevné provázky, nejlépe bavlnky, balónky, lepidlo Herkules, špendlík, nějakou podložku.
Nejprve si naředíme lepidlo, nafoukneme balónek na potřebnou velikost a uděláme na konci uzel, aby se balónek
nerozvázal. Ustřihneme si dostatečně dlouhý provázek a namočíme do připravené lepivé hmoty. Mokrý provázek
namotáváme na balónek dle své fantazie cik - cak. Necháme zaschnout 24 hodin. Poté balónek propíchneme
a vyndáme.
(viz https://www.youtube.com/watch?v=zVcRqE2dPME).

Varianta 2: plsťové (filc) archy, lepidlo, nůžky, šablony (viz příloha),
stuhy, knoflíky, rouno, jehla, nit.
Podle předlohy si vybereme velikost vajíčka a tu si vystřihneme vždy 2x.
Částečně sešijeme, vyplníme rounem, nezapomeneme na poutko
a došijeme. Potom můžeme různě dozdobit pomocí lepidla nebo opět
přišít (viz obrázek). Šablony kytiček – viz příloha.

Závěrečná píseň
Most (viz příloha)
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, prosíme, otevři naše srdce, abychom rozpoznali, kdo potřebuje pomoci. Prosíme, otevři naše oči,
abychom viděli ty, kteří potřebují naši pomoc, a také prosíme, otevři naše uši, abychom slyšeli hlas těch, kteří volají
o pomoc. Amen.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností kontaktujte nás: Ludmila Veselá, vesela@bcb.cz, 733 389 220

OTÁZKY KE HŘE + správné odpovědi
Děti mohou odpovědět vždy jen jednu část odpovědi, tím vznikne více správných odpovědí, možnost opakovat
otázku.
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JAKÉ POSTAVY VYSTUPUJÍ V DNEŠNÍM PŘÍBĚHU? - bohatý člověk, žebrák, Lazar, Abrahám, andělé.
JAK ŽIL BOHATÝ ČLOVĚK? Každý den pořádal hostinu, nosil krásné šaty, nevšímal si žebráka.
JAK ŽIL ŽEBRÁK? Každý den ležel u dveří bohatého muže, měl hlad, měl vředy, psi mu je olizovali, ti si ho
všimli.
KDO V PŘÍBĚHU ZEMŘEL? Obě hlavní postavy, bohatý muž i žebrák.
KDO ZEMŘEL PRVNÍ? Žebrák.
KAM ODNESLI LAZARA ANDĚLÉ? Do nebe, do náruče Abrahámovy.
CO SE STALO S BOHÁČEM, KDYŽ ZEMŘEL? Dostal se na místo, kde trpěl.
KDO SE MĚL LÉPE BĚHEM SVÉHO ŽIVOTA? Boháč.
KDO SE MĚL LÉPE PO SMRTI? Lazar.
CO ŽÁDAL BOHÁČ PO ABRAHÁMOVI? Aby se nad ním smiloval, aby poslal Lazara a osvěžil ho. Potom také,
aby Lazara poslal k jeho bratrům, aby je varoval a nedopadli jako boháč.
ŠLO TO UDĚLAT? Ne.
A PROČ TO NEŠLO? Byla mezi nimi veliká propast. Nikdo se nemůže dostat z nebe do pekla ani z pekla do
nebe, to nejde.
SPLNIL ABRAHÁM BOHÁČOVA PŘÁNÍ? Ne.
PODLE ČEHO SE MĚLI ŘÍDIT BOHÁČOVI BRATŘI VE SVÉM ŽIVOTĚ? Podle zákona, podle proroků, podle
Mojžíše - rozdělit se s chudými, soucítit s potřebnými, s osamocenými.
PODLE ČEHO SE MÁME CHOVAT V ŽIVOTĚ MY, ABYCHOM MĚLI ŽIVOT VĚČNÝ? Poslouchat Boha, poslouchat
Ježíše, chovat se jako On. Věřit v Ježíše, věřit mu. Vidět to, co druhý potřebuje a pomoci. Umět se rozdělit
s těmi, kdo nemají.

