PODOBENSTVÍ O POKLADU
V POLI
1. setkání
MODLITBA
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že se dnes opět můžeme setkat
a povzbudit se. Otevři naše srdce, ať přijímáme s důvěrou
a láskou Tvé slovo. Prosíme, ať máme odvahu se rozhodnout
jít za Tebou a hlásat Tvé evangelium. Amen.
ČETBA – evangelium podle Matouše (Mt 13, 44)
Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když
ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá
všechno, co má, a to pole koupí.
KATECHEZE
Základní slova
Rozhodnutí a odpovědnost, následování
Obsah
Děti, chtěly byste najít poklad? Nechte děti reagovat. A už se vám to někdy povedlo? Nechtě děti reagovat. Ne? Ale
každý hledá ve svém životě skrytý poklad, o kterém vždycky snil. Každý člověk touží najít štěstí. Co byste chtěly najít
vy (jako ten poklad)? Nechte děti reagovat. (Zlato, štěstí, bohatství, ……)
A vzpomenete si, o čem jsme si dnes četli? Nechte děti reagovat. Ano o Božím království a o pokladu. Co nebo kdo by
mohl být ten poklad? Nechte děti reagovat. Ježíš je ten ukrytý poklad. A představte si, že každý ho jednou najde.
Najdou ho ti, kdo ho hledají, ale i ti, kdo ho nehledají. V dnešním evangeliu se mluví o pokladu, a to je Moudrost, Boží
slovo. Boží slovo nám říká, co máme dělat a jak se máme chovat.
Radost ze setkání s ním je síla k tomu, abychom se mohli rozhodnout následovat ho.
Kde byl ukrytý poklad v dnešním evangeliu? Nechte děti reagovat. V poli. Co myslíte, že nám tady v tom příběhu to
pole znázorňuje? Nechte děti reagovat. Pole představuje celý svět nebo také naše srdce. A objevovat v něm je velké
životní dobrodružství. A nalezení pokladu je náhodné, je to dar, překvapující dar. A když ho nalezneme, rozhodnutí je
jen na nás. Ale to že člověk poklad najde, vyvolá v něm velikou radost, která pohne člověka k rozhodnutí. Rozhodnutí,
které je tady a teď.
Každý z nás, když nalezne tento poklad, měl by investovat něco svého do tohoto pokladu, a tím ho získá. A pak se
rozhodnout Ježíše následovat. A víme, že to není úplně jednoduché. Stojí to nějaké odříkání, sebezapření, naše
pohodlí a někdy i bolest. Ale odměnou je veliká radost a život věčný.
AKTIVITA
Množení barev
Co budete potřebovat: šest skleniček, papírové utěrky, potravinářské barvivo-červená, modrá žlutá, voda.
Postup: Do tří skleniček nalijte vodu, tři nechte prázdné. Do každé skleničky s vodou rozmíchejte jiné barvivo. Poté
všech šest skleniček umístěte na stole do kruhu, a to tak, aby se střídaly skleničky plné a prázdné. Utrhněte jeden díl
papírové kuchyňské utěrky, natřikrát ho přeložte a trochu zkraťte, aby nebyl zbytečně dlouhý. Takových „mostů“
bude potřeba šest. Papírové mosty vložte do skleniček: vždy jedním koncem do skleničky s vodou a tím druhým do
prázdné sousední skleničky.

Všimněte si, jak voda po papírové utěrce stoupá vzhůru. Můžeme říci, že takto se šíří Boží království mezi lidmi pomocí
dobrých skutků a jejich lásky.
Přibližně za hodinu se do prázdných skleniček přesune z obou plných sousedních tolik vody, že můžou vzniknout tři
nové barevné roztoky. Nechte děti hádat, jaké nové barvy vzniknou. A také v životě mohou vznikat nová přátelství,
nová dobrodružství.

Hra - KORUNOVÁNÍ
Co potřebujete: bílá křída, balíček jasně barevných samolepek
Jak hru hrajeme: Rozdělte místnost nebo hrací plochu na 3 jasně vymezené části. Část uprostřed představuje velké
„království“ a po každé jeho straně je jedna malá základna. Na začátku hry je jeden hráč „Králotvůrce“, který dostane
do ruky bílou křídu, na oblečení si nalepí samolepku. Všichni ostatní hráči se shromáždí na jedné základně. Králotvůrce
vládne nad celou střední částí, nad královstvím, ale je tam sám a chce, aby tam s ním žili i jiní lidé. Aby to bylo možné,
musí je označit, aby byli jako on – v jeho království mohou žít jen králové. Až zavolá „Raz, dva, tři-už jdu!“, musí ostatní
hráči utíkat přes jeho královstvím. Snaží se dostat na druhou základnu a nesmí se nechat označit křídou. Pokaždé,
když Králotvůrce někoho označí křídou, musí zavolat: „Raz, dva, tři-král!“ Každý označený hráč si musí nalepit
samolepku a zůstat během dalšího kola v království.
Ti, kteří se stali králi při hře, se snaží unikající hráče směřovat ke Králotvůrci, ale nesmí se jich dotknout ani jim bránit
v pohybu. Také mohou ty označené křídou označit samolepkami.
Na začátku druhého kola Králotvůrce opět zavolá „Raz, dva, tři-už jdu!“ a zbývající neoznačení hráči utíkají na druhou
základnu.
Pokračujte tak dlouho, dokud není korunován i poslední hráč. Ten potom může být novým Králotvůrcem.
Vysvětlení: V Božím království je králem Ježíš, který nás označuje křtem, a tím se stáváme jeho dětmi. Také jsme
označeni Duchem svatým a tím se stáváme dědici Božího království. Ti, kteří se stali králi, se při hře snažili unikající
hráče směřovat ke Králotvůrci. A jak my můžeme nebo máme směřovat lidi k Ježíši? Tím, že šíříme evangelium
a vydáváme svědectví. Ježíš touží po tom, aby se všichni dostali do jeho království a vládli s ním.
Tvoření ZAPOUŠTĚNÍ BAREV
Téma: malování skvrn do mokrého podkladu
Co potřebujeme: bílá čtvrtka, štětec, vodové nebo anilinové barvy, hrubá sůl, bílá voskovka, voda nebo naředěný
Herkules.
Jak postupujete: Než čtvrtku namočíte, je možné bílou voskovkou nakreslit na čtvrtku různé obrazce, které potom
budou vidět. Čtvrtku hodně namočíte vodou nebo naředěným Herkulesem. Do vody zapouštíte štětcem barvy podle
své fantazie. Můžete libovolně rozmístit po čtvrtce. Můžete do kruhů nebo do pruhů. Na závěr můžete ještě do
dostatečně mokrého obrázku nasypat hrubozrnnou sůl, ta vytvoří další zvláštní obrazce.
Když obrázek zaschne, sůl odrolte.
Upozorněte děti na to, jak se rozpíjí barva ve vodě, že takto si mohou představit, jak se šíří Boží království.
Závěrečná píseň
Boží synové (viz příloha)
Závěrečná modlitba
Pane Ježíši, prosíme tě, dej nám sílu, abychom i my šířili evangelium mezi lidmi správným rozhodováním se pro dobro,
a tím svědčili o Tvém království. Amen.

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

