4. neděle postní
Pomůcky: kartička č. 30, psací potřeby, evangelium-30, kartička 4 z postní aktivity, příloha č. 1
Ježíšova jména.

Práce se zadní stranou kartičky
Bůh tě posílá a spoléhá na tebe. Siloe v překladu znamená poslaný.
Správné řešení bludiště:

Slůvko
Poslechněte si „nedělní video kázání pro děti“.
Alternativa k plakátu z kostela: vytiskněte si plakát stránky knihy, který by byl nalepený
v kostele, a napište si na něj do menší ruky, kým chcete, aby pro vás byl Ježíš. Do velké ruky
napište kým pro vás Ježíš je. Do prostoru kolem rukou napište vámi vyhledaná Ježíšova jména.

Trénujeme se v naslouchání Božímu hlasu
Máme za sebou tři postní týdny, ve kterých jsme se učili:
-

Ztišit se
Vyhradit si čas pro Boha
Naslouchat Bohu

Pokračujeme v tom, na čem jsme pracovali:
-

Rozhodnutím pro každodenní čas strávený s Bohem.
Vymezeném čase pro modlitbu.
Rande s Bohem na vašem oblíbeném místě v domě, kam pozvete Boha.
Vypnutím rušiče (mobil, Tv, wifi…).

Jdeme na to:
-

-

Vstup do Boží přítomnosti, uvědom si Jeho blízkost a přítomnost.
Zkus se podívat na Ježíše. Jak vypadá? Co má na sobě? Kde v místnosti je? Co dělá?
Ježíš je s tebou a chce si s tebou povídat. Přivítej ho a řekni mu něco hezkého
(že ho máš rád, jsi rád, že je tu s tebou,…)
Děkuj Ježíši za všechno, co jsi během dne dělal, s kým jsi mluvil, za všechno,
co tě potěšilo, ale i zklamalo. Poděkuj mu za všechny své kamarády, rodinu,…
Řekni Ježíši, kým pro tebe je nebo kým chceš, aby pro tebe byl. (Pokud
jste si na základě nedělního video kázání sestavili „své vlastní litanie,“ použijte je.
Použít můžete také Ježíšova jména, viz příloha č. 1.)
Nyní poslouchej, co Bůh říká. Zaposlouchej se do jeho hlasu.
Rozluč se s Ježíšem.
Na závěr se pomodli modlitbu z druhé strany kartičky.

