1. neděle postní
Pomůcky: pomůcky k postní aktivitě – plakát, kartička 1, stránka knihy 1.

Slůvko
Asi už jsme někdy slyšeli slovo pokušení. Pokušení znamená, že udělám něco, co bych
neměl. Co to například může být? (Nechejte děti jmenovat). Ježíš moc dobře ví o tom, co je
to pokušení. Ďábel ho na poušti pokoušel třikrát. Jak to dopadlo? Kdo zvítězil ďábel, nebo
Ježíš? Ano, Ježíš nad pokušením zvítězil a učí vítězit i nás. Čím zvítězil? Biblí! Zvítězil Božím
slovem, které dobře znal.
Bible nás učí, co máme v životě dělat. Na všechno, co prožíváme, najdeme v Božím
slově odpověď – co dělat, když si nevím s něčím rady, když mi je smutno atd. Bible nás učí
ctít rodiče, říká nám také, jak se chovat k druhým lidem i k sobě samým, že se třeba nemáme
přejídat sladkostmi, protože naše tělo je chrámem Ducha Svatého a hodně sladkého škodí
našemu tělu.
Co potřebuje maminka, když chce na oběd připravit nějakou novou specialitu a neví,
jak se to vaří? Potřebuje kuchařku, ve které najde recept, návod, jak jídlo uvařit. Bible
pro nás může být takovou kuchařkou na dobrý život. Používejme Bibli každý den! Čtěme Boží
slovo, protože je živé a má moc. Čerpejme z Božího slova! Bůh nám skrze své slovo dává vše,
co potřebujeme - odvahu, radost... Jasně nám i říká, jak se máme chovat a proč. Hledejme
Boha a jeho hlas.
Nebeský Otče, děkuji ti, že díky Písmu svatému poznávám tvého Syna Ježíše. Od něj
se můžu naučit jak dobře žít. Pomáhej mi uchovávat tvé slovo v srdci. Dávej mi sílu,
abych podle něho žil jako tvé milované dítě. Amen.

Instrukce k postní aktivitě „Poznáváním Písma, poznávám Krista.“
V tomto roce prožíváme rok Božího slova. Celý školní rok sbíráme kartičky a díky nim
se snažíme poznávat Ježíše a učit se od něj. Jeden ze způsobů, jak můžeme Ježíše poznávat,
jsou evangelia, Bible. Proto zde máme obrázek knihy, Bible, na kterou budeme postupně
každou neděli přidávat stránky. Každý z vás dostane domů kartičku (mohou si ji vzít
i dospělí). Na kartičce je rožek, který si vystřihnete a další neděli donesete na mši svatou.
Našimi ústřižky pak dobarvíme obrázek v naší Bibli. Na kartičce je dole také citát z bible,
který si můžete ustřihnout a dát například na nástěnku nebo do peněženky a snažit
si ho zapamatovat. Abychom se sytili Božím slovem. A pak až budeme cokoliv prožívat, věřte,
Duch Svatý vám pak tento citát připomene. Na druhé straně kartičky pak je modlitba.
Tento týden se chceme snažit vítězit nad pokušením. Na kartičce je úryvek z Bible,
který nám má pomáhat v našem snažení. Tento týden je moc důležitý, protože se v něm
chceme učit „vybojovat“ si čas pro Boha na setkání s ním v osobní modlitbě. Ze začátku

to bude asi těžké, nebude se nám asi chtít, někdo nás bude rušit… ale nevzdávejme
se a bojujme o čas s Bohem. Stojí to za to. Záleží na každém z nás, jestli se rozhodneme
do času s Bohem investovat, nebo ne. Viděli jste někdy, jak se staví dům? Co takový dům
musí mít, aby celý dům držel a nespadl? Pevné základy! Proto je pro nás tak tento týden
důležitý. Budeme stavět pevné základy. Budeme stavět základy k tomu, abychom pak mohli
postavit krásný dům, ve kterém se nám bude líbit, budeme v něm chtít bydlet a budeme
se tam cítit dobře. Tak co, jdeme do toho?
Informace pro rodiče: v metodice pro rodiny rodiče naleznou komplexnější popis
a ucelené rozšiřující téma na celou postní dobu.

Materiál ke stažení naleznete zde: https://www.katechetiolomouc.cz/news/postniaktivita-2020-poznavanim-pisma-poznavam-krista/

Plakát kniha - Bible

Kartička pro děti

