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3. neděle velikonoční, cyklus A
„A on jim řekl: "Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno
nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?" Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny
proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli
namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: "Zůstaň s námi, neboť se
připozdívá a den se už nachýlil." Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal
chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho.
On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: "Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a
odhaloval smysl Písma.“ (Lk 24,13-35)

Pomůcky: Příloha č. 1 - rozstříhaná na jednotlivé obrázky, příloha č. 2 a č. 3 – nakopírované a
rozstříhané v dostatečném množství, pastelky, lepidlo, prázdné papíry, menší kamínky nebo
provázky, které by vyznačovaly cestu.

Pomůcky:

Minulý týden jsme slyšeli o setkání Pána Ježíše s jeho kamarády.
Vzpomínáte si, děti, na Tomáše a jeho setkání s Pánem Ježíšem? (dát
dětem prostor, nehodnotit)
Když Tomáš Pána Ježíše uviděl, uvěřil. Pán Ježíš v dnešním příběhu
znovu navštívil další kamarády. Povídal si s nimi a vysvětloval jim, jak se
věci mají, aby dokázali pochopit, co se s ním stalo. Je to podobné tomu,
jak si každou neděli povídáme i my. Bylo jim spolu moc dobře, a protože
se už stmívalo, pozvali Pána Ježíše na večeři, ale ještě nevěděli, že je to
On! Viděli Ho, slyšeli Ho, mluvili s Ním, ale nepoznali Ho. Pamatuje si
někdo, kdy Ho konečně poznali? (dát dětem prostor, nehodnotit)
Poznali Ho, když při večeři lámal chléb, tak jak to děláme při mši svaté. A
najednou si uvědomili, že Ho svým srdcem poznali už dříve: „Což nám
nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl
Písma?" Mám teď těžkou otázku: Co myslíte, proč Ho nepoznali? (dát
dětem prostor, nehodnotit)
Ježíš vstal z mrtvých a vypadal jinak. Poznali Ho jen lidé, kteří se nedívají
jen očima v hlavě, ale také srdcem.
Máme tady před sebou vyznačenou cestu, (katecheta předem připraví
z provázků nebo kamínků cestu tak, aby jí mohly děti projít). Na takové
podobné cestě byli i učedníci – kamarádi Pána Ježíše. I my jsme na
„cestě“, která začala, když jsme se narodili, (katecheta rozdá dětem
obrázky miminka a děti si svůj obrázek vybarví pastelkou a napíší své
jméno). S obrázkem děti pojďte po vyznačené cestě. Na ní máte
připravené barevné obrázky. Jeden si vezměte, podle toho zda jste
holčička nebo kluk, (katecheta předem na cestu položí rozstříhané
barevné obrázky batolat). Vidíte děti, už máte dva obrázky. Na jednom

jste ještě úplně malé a na druhém jste už batole, buď holčička, nebo kluk.
A jdeme dál. Na konci naší cesty máte připravené opět obrázky.
Tentokrát jste už větší a umíte jezdit na koloběžce. Vezměte si obrázek
holky, nebo kluka a opět si ho pastelkou vybarvěte, (katecheta opět dětem
rozdá rozstříhané obrázky buď holky, nebo kluka na koloběžce). Teď
máte každý tři obrázky. Tady máte prázdný papír, a jestli jste je vybarvily,
můžete si je nalepit na papír. Dávejte při tom pozor, aby jste si tam
nechali ještě kousek místa, (katecheta rozdá dětem prázdné papíry a
pomůže jim nalepit jejich obrázky tak, aby jim na papíře ještě zbylo místo
na dokreslení).
Děti vzpomínáte si, jak jsme si říkali, že ti učedníci – kamarádi, Pána
Ježíše nepoznali? Poznali ho až při lámání chleba, když spolu večeřeli.
I my stejně jako učedníci může Pána Ježíše poznat srdcem. To je tehdy,
když se máme navzájem rádi, nebo když se k němu modlíme. Proto na
zbylé místo namalujte pěkné srdce a napište do něj jméno JEŽÍŠ.
Výborně. A teď můžete jít za svými rodiči a ukázat jim, co jste vytvořily.

