3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (5. 5. 2019)

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Evangelium Jan 21,1–19

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dalším úryvku Janova evangelia se dozvídáme o třetím setkání Ježíše s apoštoly. Ti se
snažili lovit ryby, ale tu noc nic nechytili. Ježíš je oslovil, na Jeho radu spustili sítě na
pravou stranu lodi a tam už ryby byly. Dokonce jich bylo tolik, že síť ani nemohli
utáhnout. Když dopluli ke břehu, Ježíš na ně čekal, měl rozdělaný oheň a připravenou
rybu a chléb. Pozval je na snídani a dal jim chléb i rybu.

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského
moře. Zjevil se takto:
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec,
Natanael z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit ryby.“
Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili
na loď, ale tu noc nic nechytili.
Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci
nevěděli, že je to on.
Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“
On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi a najdete.“
Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb.
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr
uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko –
a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko, jen tak asi dvě
stě loket –, a táhli síť s rybami.
Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb.
Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl
na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že jich bylo tolik, síť se
neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat:
„Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více
než tito?“
Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano,
Pane, ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“
Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty
víš všechno – ty víš, že tě miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce. Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepásá
a povede, kam nechceš.“
To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval: „Následuj
mě!“

Připravte si: kartičku a pastelku.
Dnešní úkol bude snadný i pro menší děti. Je třeba správně spojit jednotlivé tečky. Díky
tomu se zjeví obrázek pokrmu, který Ježíš připravil na snídani apoštolům. Obrázek si
děti mohou vymalovat.
Určitě byli apoštolové po nočním rybolovu unavení a hladoví. Připravená snídaně jim
jistě přišla vhod. Rodiče dětem často chystají jídlo – svačiny do školy, večeře a třeba
i slavnostní nedělní obědy. Připomeňte dětem, že je dobré být za jídlo vděční. Určitě
udělají radost i paní kuchařce ve školní jídelně, když jí za připravené jídlo poděkují
a pochválí ho.

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (12. 5. 2019)

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (19. 5. 2019)

Evangelium Jan 10,27–30

Evangelium Jan 13,31–33a.34–35

Ježíš řekl:
„Moje ovce slyší můj hlas; já je znám a ony jdou za mnou.
Já jim dávám věčný život. Nezahynou navěky a nikdo mi je
nevyrve z rukou.
Můj Otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových
rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jedno jsme.“

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl:
„Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm.
Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě a hned ho
oslaví.
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám
dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se
navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste
moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnešní úryvek evangelia je velmi kratičký, ale pravdivý. To
by mohli potvrdit i pastýři. Každá ovečka ze stáda totiž
dobře pozná hlas svého pastýře a jde za ním, protože ho zná a důvěřuje mu. Naším
pastýřem je Pán Ježíš, On nás má rád, On za nás položil život, abychom mohli žít
navěky. Žijme tak, abychom si jednou život s Ním zasloužili. Jděme za hlasem
našeho Pána, učme se ho dobře poznávat, naslouchat mu a důvěřovat.
Připravte si: kartičku a pastelku.
Na obrázku vidíme zatoulanou ovečku. Děti mají za úkol pomoci ovečce najít cestu
k pastýři – k ostatním ovečkám. Ježíš je náš dobrý pastýř, má nás všechny rád.
Ovečky dobře znají hlas svého pastýře. Známe i my hlas Ježíšův? Jdeme za Ním? On
říká, že jim dává věčný život – co to vlastně znamená? Že nezahynou na věky, že
mu je nikdo nevyrve z rukou... I my se můžeme těšit na věčný život s Pánem
Ježíšem v nebi. Žijme tak, abychom ho dosáhli. Rodiče mají za úkol děti dobře
vychovat a pomáhat jim jít za Ježíšem... Ať se Vám to daří!

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
ještě před svou smrtí Ježíš promluvil k apoštolům a dal jim nové přikázání – řekl
jim: „Milujte se navzájem.“ Podle toho totiž všichni poznají, že jsou Jeho učedníci.
A to platí i pro nás. Zkuste se dnes zamyslet, jestli je na Vaší rodině poznat, že jste
Ježíšovi učedníci. Někteří křesťané se k sobě i k druhým chovají velmi hezky.
Zkusme se od dnešní neděle k sobě chovat tak, abychom si vycházeli navzájem
vstříc, naslouchali si a byli k sobě ohleduplní.
Připravte si: kartičku a pomůcky k vyrobení a zabalení dárku.
Dnes nás Ježíš v evangeliu vybízí, abychom se milovali navzájem. Máme si tedy
prokazovat lásku. Zkuste se domluvit a připravit si v rodině navzájem – každý pro
každého – malé překvapení. Nebo popřemýšlejte o někom, komu byste mohli
vyrobit dárek a tím ho potěšit. Udělejte druhým radost a projevte jim svou lásku
malým dárkem.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (26. 5. 2019)
Evangelium Jan 14,23–29
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat;
a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě
nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem
k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce,
Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás
naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl
já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten,
který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje
a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím,‘ a ‚zase
k vám přijdu.‘ Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že
jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane,
abyste uvěřili, až se to stane.“
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes můžeme dál přemýšlet o lásce a pokoji, který dává Ježíš. Kdo miluje Ježíše,
zachovává Jeho slova. A co po nás Ježíš chce? Vždycky jen dobro! Budeme-li tedy
žít podle Jeho rad, budeme Jeho dětmi i přáteli. On nám dá do srdce opravdový
pokoj. Duch Svatý nám pomůže žít podle Jeho slov – prosme Ho o pomoc, abychom
se vždy dobře rozhodovali a podle Ježíšových slov žili.
Připravte si: kartičku.
Na obrázku jsou nakreslené ruce, které se chystají spojit – jedná se o přátelské
gesto. Při mši svaté si předáváme pozdravení pokoje. Popřemýšlejte společně, proč
si tento pozdrav dáváme. Zjistěte, ve které části mše svaté to probíhá,
a připomeňte si, co si při tomto pozdravení vzájemně říkáme.

