Pomůcky: kartička č. 3, psací potřeby, evangelium-3, magnet, tác, kovové kancelářské sponky,
dřevěné piliny, písek nebo popel, příloha č. 1 Šablona magnet, magnetický pásek nebo klasický
magnet, nůžky, tvrdý papír nebo laminovačka s folií.

Slůvko
Jsme ve škole Ježíšově. Pozorujeme ho jako ten nejlepší vzor. Minule jsme mu řekli,
že chceme, aby měl první místo v našem životě. Dnes si můžeme v evangeliu všimnout,
že do Ježíšovy blízkosti přicházelo mnoho lidí. Vědělo se o nich, že nežijí dobře. Právě oni byli
Ježíšem doslova přitahováni. Uvědomovali si, že v jejich životě není něco v pořádku, proto
hledali pomoc u Ježíše. Tak můžeme hledat pomoc u Ježíše my:
Příklad z magnetem. Kancelářské sponky rozsypte například na tác a promíchejte
je s dřevěnými pilinami, pískem nebo popelem. Přiblížíme-li magnet, vytáhneme ven
z „nepořádku“ kancelářské sponky. Piliny, písek, hlína nebo popel zůstane na tácu. Magnet
se „neumaže“ a sponky jsou z „hříchu“ vytaženy…

Magnet představuje Ježíše. Sponky jsou to Boží v nás a „binec“ hříchy. Záleží, jak blízko
si magnet, Ježíše, pustíme k tělu. Natolik nás může uzdravit z hříchů. Čím je magnet blíž, tím
větší silou jsou sponky přitahované k magnetu. Čím jsme blíž Ježíši, tím víc ho poznáváme,
slyšíme jeho hlas a těšíme se z jeho přítomnosti. Potřebujeme se k Ježíši přiblížit hodně blízko.
Zkusme teď na chvíli popřemýšlet nad tím, kde je to v našem životě pro nás těžké. Kde nemá
Ježíš první místo, společně s dětmi se modlete:
Pane Ježíši, ty jsi všemohoucí Bůh. Ty, a jenom ty, nás můžeš zbavit hříchu. Nejen,
že můžeš, ale i chceš! Učíš nás, že v nebi je veliká radost nad každým hříšníkem, který
si tebou nechá odpustit. A tak tě chceme poprosit o odpuštění za chvíle, kdy jsme tě
odsunuli na druhou kolej a na první místo jsme dávali jiné lidi (kamarády, rodiče,
sourozence…) nebo věci (počítač, mobil, hry…). Každý z nás teď může konkrétně
pojmenovat… Odpusť mi, že jsem často dával na první místo… Znovu ti teď dávám první
místo v mém životě, které ti patří. Věřím, že se z toho raduje celé nebe! Amen.

Společně si můžete vyrobit magnet s tematickým textem. Stačí vytisknout přílohu
(příloha č. 1 Šablona magnet) a zalaminovat. Šablonu je možné také vytisknout na tvrdý papír.
Na lícovou stranu nalepte kousek magnetického pásku (koupit se dá například v papírnictví
OPTYS) nebo klasický magnet.

Rozšiřující podněty k přípravě na misijní měsíc:
Některé kovy, když jsou dlouho v blízkosti magnetu, se samy stávají magnety. I my
máme být magnety pro druhé. Kde můžu být ve svém okolí magnetem já?
Z kancelářských sponek udělejte řetěz a přitáhněte k magnetu.
Když jsem napojený na magnet, stávám se magnetem pro druhé, všichni jsme napojeni
na Ježíše. Misionářem nemůžu být bez Ježíše.

Práce se zadní stranou kartičky
Prohlédněte si s dětmi obrázek na přední straně. Co je na obrázku? (Ježíš, ztracená
ovce, skála...) Co dělá Ježíš? (Hledá ztracenou ovci.) Jak se asi cítila ovečka? Můžete s dětmi
mluvit o tom, jaké to je, když se někdo ztratí. Pokud jste se jako dítě ztratili nebo se ztratilo
dítě vám, můžete doplnit vlastní zkušeností a hovořit s dětmi o tom, jaké to je, když se někdo
ztratí a jaká je to radost, když se najde.
Jaký byl otec v evangeliu, o kterém jsme slyšeli? Vhodné slovo vybarvěte. (Spravedlivý,
milující.)
Zahrajte si „schovku.“ Ten, který bude ostatní hledat, představuje pastýře. Všichni
ostatní se schovají. Úkolem těch, kteří jsou schovaní, je nechat se najít pastýřem pomocí
různých zvuků.

