Pomůcky: kartička č. 2, psací potřeby, evangelium-2, příloha č. 1 Život s Ježíšem, příloha č. 2
Život bez Ježíše, příloha č. 3 Modlitba, látka, svíčka, ikona Ježíše nebo nějaký obrázek s Ježíšem.

Slůvko
Když položím základ svého života na Ježíši, všechno má svůj pořádek. Ježíš chce, abych
byl v životě šťastný. Chce být součástí mého života a provázet mě každým dnem. Když
ho nechám, aby byl středem mého života, aby měl první místo v mém životě, bude i všechno
ostatní mít svůj řád. Neznamená to, že všechno ostatní je méně důležité. Pokud chci mít rád
sám sebe, potřebuju nejprve mít rád Boha a přijmout to, že on má rád mě.
Společně se podívejte na youtube video „Minútka s pápežom“ http://bit.ly/2wpkVTW

Práce se zadní stranou kartičky
Zeptejte se dětí, co vidí na obrázku na zadní straně. Nechte děti, aby popsali oba
obrázky. Koho vidí na obrázcích? Jak se asi chová chlapec napravo a nalevo? (Obrázek nalevo
vyjadřuje život s Ježíšem, to, že s ním chci být. Chci, aby byl součástí mého života. Obrázek
napravo vyjadřuje, že Ježíše ve svém životě nechci.) Úkolem dětí je zakroužkovat ten obrázek,
který vyjadřuje to, co je pro ně důležité, co v životě chtějí - žít život s Ježíšem nebo, žít život
bez Ježíše.
Můžete si také vytisknout zvětšené obrázky, viz příloha č. 1 Život s Ježíšem, příloha č. 2
Život bez Ježíše, a společně s dětmi se bavit o tom, co to znamená žít život s Ježíšem. Jaké
výhody, případně jaké nevýhody to má atd. K jednotlivým obrázkům si zapište vaše postřehy
a dejte na viditelné místo.
Jak můžu žít s Ježíšem? Co mám pro to udělat? Společně s dětmi se připravte
na modlitbu. Podle svých možností si připravte místo (např. na stůl nebo na zem dejte nějakou
barevnou látku, na ni ikonu Ježíše nebo nějaký obrázek s Ježíšem a zapalte svíci). Pokud máte
nějakou společnou oblíbenou modlitbu nebo způsob, jak se společně modlíte, začněte tak, jak
jste zvyklí. Dále pak pokračujte v modlitbě a poproste Ježíše, aby byl středem života každého
z vás například těmito slovy:
Pane Ježíši, děkuji ti, že chceš být se mnou
každý den a toužíš být součástí mého života.
Chci, abys byl ty na prvním místě v mém
životě. Amen.

