7. neděle v mezidobí
Pomůcky: 3 krabice puzzle o různé náročnosti.

Slůvko
Ukažte dětem krabici s puzzle, zeptejte se dětí, co to je, zda to mají doma, skládají to, baví
je to… Dokud nejsou všechny dílky na svém místě, obrázek není dokonalý. Mám tu dohromady
tři krabice puzzle (ukažte je dětem) od méně náročných až po ty hodně těžké. Představte si,

že bychom tu měli tři skupinky. Každá by dostala jedny puzzle, aby je poskládala.
Která ze skupinek by byla nejrychlejší? Ta, co měla velké dílky puzzle nebo ta skupinka,
která měla malé dílky puzzle? (Dle uvážení možno provést prakticky.) Jsou puzzle, které je opravdu
složité poskládat. Trvá to hodiny a hodiny, než najdeme, kam nějaký dílek patří. Někdy
ale stačí, že přijde někdo, třeba starší brácha nebo rodiče, kteří toto puzzle už někdy skládali.
Vezmou ten otravný dílek a dají ho na své místo, kam patří.
Podobné je to i v našem životě. Někdy něco prožíváme, řešíme, nevíme si s tím rady.
Nevíme, co chybí k tomu, aby vše bylo, jak má být. Máte nějakého dobrého kamaráda nebo
kamarádku? Stalo se vám někdy, že se s vámi tento kamarád nebo kamarádka z ničeho nic
přestal bavit a nevěděli jste proč? Můžeme nad tím přemýšlet, trápit se, co se pokazilo
a jak to vyřešit. Uvědomujeme si, že to sami nezvládneme. Ale máme dobrého přítele, Ježíše.
On nám v tom touží pomoci. Ví, co je potřeba udělat, aby vše bylo správně. Pomůže nám
uspořádat tu skládanku našeho života. Nezapomínejme ho prosit o pomoc.
Zkusme teď na chvíli popřemýšlet nad tím, co je v našem životě pro nás těžké, s čím
si sami nevíme rady. Po chvíli ticha to vložíme do modlitby.
Pane Ježíši, ty znáš řešení pro každou situaci. Ty jsi větší než každý problém,
který máme. Zveme tě do našich starostí a trápení. Věříme, že ty můžeš a chceš nám
pomoct vyřešit každou těžkou situaci. S důvěrou ti je všechny dáváme. Amen.

Bonus:
Postní aktivitu naleznete ke stažení zde:
https://www.katechetiolomouc.cz/news/metodika-ke-kartickam-na-nedele/

