4. adventní neděle
Pomůcky: kartička č. 17, psací potřeby, evangelium-17, příloha č. 1 Motýl Emanuel, příloha
č.2 Motýlí náramek.

Hra
Rozstříhejte obrázek motýla Emanuela (příloha č. 1 Motýl Emanuel) na menší části, které pak
děti mají za úkol složit a zjistit tak, kdo je ukrytý na obrázku. Zpestřete aktivitu dětem ještě tak,
že na zadní strany jednotlivých dílků namalujete nějaké jednoduché obrázky nebo napíšete čísla. Děti
budou postupně odkrývat jednotlivá políčka tak, že řeknou např. slunce a vy jim můžete položit
nějakou otázku, hádanku…, pokud odpoví správně, políčko jim obrátíte.

Slůvko
Kdo je na obrázku? Dnes jsme v evangeliu také slyšeli jméno Emanuel. Emanuel
znamená Bůh s námi. Bůh nám chce stále znova připomínat, že je opravdu s námi ve všem,
co děláme. Chce, abychom věděli, že nejsme sami, že máme Boha, který se o nás zajímá.
Bible je plná důležitých Božích vzkazů. Téměř na samém začátku Matoušova evangelia
se dozvídáme, že Bůh je s námi. A co je zajímavé? Na úplném konci Matoušova evangelia
se o tom píše znovu. Poslední věta, kterou si můžeme u svatého Matouše přečíst, jsou totiž
Ježíšova slova: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ Matouš své evangelium
začíná i končí stejným poselstvím. Je tedy důležité, abychom na to nezapomínali!
Co nám může každý den připomínat, že Bůh je stále s námi? (Kostelní zvony, kříž v poli
nebo na krku, vyzvánění v mobilu, obrázek...) Co mně konkrétně může připomínat to,
že je Ježíš se mnou a že je tu pro mne? Zkusme si najít způsob, který nám bude přes den
připomínat to, že Ježíš je stále se mnou (podívat se na nebe, hledat po cestě kříž…).
Pane Ježíši, děkuji ti, že chceš být se mnou každý den. Děkuji ti, že toužíš být součástí
mého života. Chci, abys byl ty na prvním místě v mém životě. Díky, že jsi s námi
i v adventu a o Vánocích, a díky tomu mohou být tyto svátky tak úžasné. Amen.

Bonus:
Nakreslete si motýla a dejte ho na vánoční stromeček jako
připomínku toho, že Ježíš, Emanuel, je nevětší dar. Můžete si také
vyrobit motýla jako náramek, který budete mít
stále po (na) ruce. Soubor ke stažení viz příloha č.
2 Motýlí náramek.

Práce se zadní stranou kartičky
Na zadní straně kartičky mají děti čtvercové pole, ve kterém je obrys domu. Jejich
úkolem je přiřadit kostky na čtvercové pole tak, aby vytvořily dům. Mladším dětem můžete
kostky vystřihnout.
V evangeliu jsme slyšeli o Josefovi. Josef byl spravedlivý a měl Marii rád. Postaral
se o ni i o Ježíše. Otec je pro svou rodinu nenahraditelný. Stejně jako maminka, i tatínek dělá
spoustu věcí, kterých si často ani nevšimneme. O co všechno se starají otcové? Co dělá tvůj
tatínek? O co se stará?

