6. neděle v mezidobí
Pomůcky: příloha č. 1 Plast, fix, příloha č. 2 Mýt, příloha č. 3 Boží slovíčko.

Slůvko
Pán Ježíš v evangeliu říká, že dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné
písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.
Zkusíme si ukázat, jak opravdu malá čárka nebo jedno písmenko může úplně změnit
význam slova a tím i věty. Ukažte dětem papír se slovem Plast (příloha č. 1 Plast). Co to slovo
znamená? Co je to plast? Dopište nad písmeno „a“ čárku a zeptejte se dětí znovu, co znamená toto
slovo. Co je to plást? Stačí jedna malá čárečka a úplně se změní význam slova. Už nemluvíme
o plastu, ze kterého se vyrábí například plastové flašky, ale o plástu s dlouhým „á“, o plástu,
který je takovým zásobníkem ve včelím úlu, na kterém je med. Když si nedáme pozor, může
se lehce stát, že jedna malá čárka může způsobit například to, že při zpěvu žalmu (Žalm 19, 11)
zazpíváme: Hospodinovy výroky jsou sladší nad šťávu z plastů místo plástů.
Podobně jedno písmenko může změnit význam slova. Ukažte dětem papír se slovem mýt
a mít (příloha č. 2 Mýt) a nechte děti vysvětlit, co které slovo znamená. I proto je třeba znát
vyjmenovaná slova. Je rozdíl, když řeknu mýt jablko a mít jablko.
Pán Ježíš nám dnes říká, že to, co nám slíbil v Bibli, nebude nijak změněné. Že nepomine
jediné písmenko ani jediná čárka, dokud se to všecko nestane.
Například jeho slova: v jeho očích jsi drahý a vzácný; ani vlas na hlavě se ti neztratí bez
jeho vědomí, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa; se naplní do posledního puntíku
tak, jak jsou napsána.
Nebeský otče, děkujeme Ti za dar Písma svatého. Ty jsi nám v Bibli slíbil tolik úžasných
věcí, které můžeme denně zažívat ve svých životech. Pomáhej nám, ať nezapomínáme,
že všechno co jsi slíbil, se vyplní. Amen.

Bonus:
Pro povzbuzení farníků můžete dát do kostela povzbudivé texty z Písma svatého, viz
příloha č. 3 Boží slovíčko.

Příloha č. 3 Boží slovíčko.

