3. neděle postní
Pomůcky: pomůcky k postní aktivitě – plakát, kartička 3, stránka knihy 3 (džbán).

Slůvko
Přivítejte děti a vraťte se k minulému týdnu. O co jsme se snažili minulý týden? (Být
poslušní a plnit si své úkoly bez připomínání.) Jak se vám to dařilo? Bylo pro vás něco těžké?
Co bylo lehké? Zjistili jste něco nového? Co byste poradili těm, pro které je těžké splnit si své
úkoly bez připomínání?
Pro tento týden máme obrázek džbánku. Ukažte dětem obrázek džbánku.
Na co se používá? O džbánku je řeč i v dnešním evangeliu, ve kterém se setkali dva lidé. Kteří?
(Ježíš a Samaritánka.) V dnešním evangeliu se setkal Ježíš se Samaritánkou. Víme, kde se oba
potkali? (Ano.) Kde? (U studny.) Co si myslíte, proč ta žena přišla ke studni? (Chtěla si nabrat
vodu).
Samaritánka si chce nabrat vodu ze studny. U studny se potkává s Ježíšem, který ji žádá
o vodu. Brzy se ale stane něco, co nečekala. Ježíš ji sám nabídne vodu, a ne jen tak nějakou,
nabídne ji živou vodu. Samaritánka ji hned chce, ale nepochopila, jak to Ježíš s živou vodou
myslí. Dál spolu mluví a Ježíš jí s velkou trpělivostí vysvětlil, že to, po čem nejvíc touží, je Láska.
Že nejvíc touží po Bohu. Říká ji také, že On je ten Boží Syn, který dovede napořád zahnat její
touhu po lásce.
A co my? Chceme být také s Ježíšem? Máme Ježíše rádi? Máme za sebou už dva týdny,
ve kterých se učíme být s Bohem a naslouchat mu. Výzva pro tento týden zní - mluvit s Ježíšem.
O čem s Ježíšem nejčastěji mluvím? Mluvím s ním o všech svých přáních a snech? Ptám se ho,
co si o nich myslí? Ježíš je ten, který nám vždy trpělivě naslouchá. Poradí nám i pomůže.
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.“
Na obrázek džbánu děti nalepí/přišpendlí své ústřižky z kartičky.
Snažili jsme se plnit si své úkoly bez připomínání a v modlitbě poslouchat/naslouchat
Bohu.
Tento týden se chceme učit trénovat v komunikaci s Bohem. Učit se říci Ježíši o svých
snech a nechat ho, aby nám řekl, co si o tom myslí. Je to těžký úkol?
Příští neděli zase doneseme ústřižek z kartičky, který nalepíme na obrázek
a vymalujeme náš džbánek. Kdo bude chtít, může klidně na svůj rožek z kartičky namalovat
nějaký obrázek – květinku, kolečko… džbánky jsou různě malované a barevné, tak může být
barevný i ten náš.
Informace pro rodiče: v metodice pro rodiny najdou rodiče rozšiřující téma.

