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Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus B
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který
vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od
začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch
pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a
oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má
Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)
Pomůcky: nafukovací balónky a provázky

Milé děti, dnes jsou Letnice. Kdo z vás ví, co toto slovo znamená? (nechte
odpovědět děti) Je to Slavnost Seslání Ducha svatého. Možná si někdo
vzpomíná, že když byl svátek Křtu Páně, tak jsme mluvili o tom, že po
křtu na Ježíše sestoupil Duch sv. v podobě holubice. To musela být veliká
událost pro všechny ty, kteří tam tenkrát byli. Dnešní evangelium nám
říká, že stejný Duch, který sestoupil na Ježíše, On posílá i apoštolům a
dokonce nám všem. Jak se to vlastně tenkrát stalo? Učedníci byli zavření
ve večeřadle. To znamená na stejném místě, kde jim před svým
ukřižováním Pán Ježíš dal sám sebe v podobě chleba a vína. Ale teď jsou
ve večeřadle sami, mají strach a uzavřené dveře. I když už slyšeli, že Ježíš
vstal z mrtvých, přesto se cítí opuštěni a jsou plni strachu. I my se někdy
bojíme, když se nám zdá, že jsme sami, že si nedokážeme s něčím poradit,
že se zlobíme sami na sebe nebo dokonce na své nejbližší. Kdo z vás se už
někdy něčeho bál? (nechte odpovědět děti) Děkuji vám za vaši
upřímnost. Myslím, že každý z nás někdy zažil strach. Stejně na tom byli i
učedníci. Nedokázali si představit, že by měli o Ježíši někde veřejně
mluvit. Nevěděli jaké slova použít a báli se, že se jich zmocní vojáci a
stejně jako Ježíš skončí na kříži. Ale Ježíš k nim přichází a dá vám jim
Přímluvce – Ducha pravdy, který na apoštoly nesestoupil jako holubice,
ale jako oheň a velký vítr. Zkusme se teď děti protáhnout a trochu si
pohrát se svým dechem. Nejprve nafoukneme balonky a zavážeme.
(rozdejte dětem balonky) Tak a teď si je budeme házet všechny na jednou
a nesmí nám žádný spadnout na zem. (nechte děti tak 3 min. hrát tuto
hru). A teď vám milé děti řeknu, co se stalo potom? Apoštolové po seslání
Ducha sv. se přestali bát, protože Duch sv. byl stále s nimi. Najednou byli
plni odvahy a síly a šli ven z večeřadla do celého světa. A co my? I nám
Ježíš posílá svého Svatého ducha, který nás naplňuje radostí, pokojem a
pravdou a se kterým se už nemusíme ničeho bát. On nás nikdy neopustí a
i my stejně jako apoštolové máme o Ježíši svědčit všude tam, kde jsme.

