2. neděle po Narození Páně
Pomůcky: kartička č. 19, psací potřeby, evangelium-19, příloha č. 1 Skok do výšky, příloha č. 2
Skok o tyči.

Slůvko
Ukažte dětem obrázek, viz příloha č. 1 Skok do výšky, a bavte se s dětmi o tom, co na obrázku
vidí, jaký sport... Jedna ze sportovních disciplín je skok do výšky. Cílem je odrazit se a výskokem

se dostat přes laťku. (Český rekord u mužů 236 cm a žen 200 cm – pro názornost můžete dětem
přiblížit výšku na futrech dveří a srovnat to s jejich výškou.)
Existuje ještě jedna podobná disciplína. Ukažte dětem obrázek, viz příloha č. 2 Skok o tyči.
Co je to za atletickou disciplínu? Říká se jí skok o tyči. Cílem je překonání laťky s pomocí dlouhé
tyče. (Český rekord u mužů 583 cm a žen 476 cm.) Jaký je mezi oběma sporty rozdíl? U skoku
do výšky potřebujeme vlastní sílu, hbitost a mrštnost. U skoku o tyči také potřebujeme vlastní
sílu, hbitost a mrštnost, ale potřebujeme také tyč. Těmto sportovcům se proto říká tyčkaři.
V tomto školním roce pozorujeme a napodobujeme Ježíše. Když se dívám na Ježíše,
na jeho dokonalost a lásku, tak si uvědomuji, že na to sám nestačím. Že ta laťka je hodně
vysoko a vlastními silami se k ní nedostanu. Někteří z toho mají závrať a raději to vzdají.
Ale dnes v evangeliu i jinde na mnoha místech v Bibli čteme, že Bůh nabízí milost, pomoc. Ježíš
je taková ta tyč, se kterou se přes tu laťku dostanu. Takže si v tom svém životním běhu, v tom
svém pozorování a následování Ježíše můžu říkat: až tak vysoko se spolu s Ježíšem dostaneme!
Pane Ježíši, chci být jako Ty: chci mít všechny rád, radovat se, odpouštět, druhým
pomáhat. Vím, že s Tebou to dokážu. Amen.

Práce se zadní stranou kartičky
Děti mají seskládat písmenka tak, aby zjistili, o kom se v evangeliu hovoří jako o Slově.
Správná odpověď: Bůh.
Pobavte se s dětmi o tom, co je to slovo. Jakou moc má lidské slovo, že slovem můžeme
někomu ublížit, nebo ho naopak potěšit. Na závěr se společně pomodlete za to, aby váš den
byl plný dobrých slov. Dobrý Bože, pomáhej mi, prosím, abych dnes říkal jen dobrá slova.
Amen.

