Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pomůcky: Příloha č. 1 Simeonovo kantikum, papír, fix, zrcadlo, kartička č. 10, psací potřeby,
evangelium-23, Příloha č. 2 Děkuji ti Bože.

Slůvko
Na levý okraj papíru napište fixem číslici 2 a zeptejte se dětí, co to je. Co všechno nám tato
číslice může připomínat? Může nám připomínat třeba labuť. Vezměte zrcadlo a přiložte jej k hraně
papíru tak, aby se obrazec spojil a vzniklo vám srdce. Případně nechte děti, aby to samy vyzkoušely.

Díky zrcátka můžeme vidět nejenom jednu labuť, ale dokonce dvě, které když se spojí, vznikne
z nich srdce. Labutě jsou pověstné svou věrností. Proto se dříve často dávali na svatební
oznámení. Vyjadřovali manželskou věrnost.
Někdy jsou v našem životě chvíle, kdy na tom s věrností nejsme moc dobře. Na Boží
věrnost se ale můžeme vždy úplně spolehnout. Bůh je 100% věrný. Na Boží věrnost se spoléhal
i Simeon. Bůh mu slíbil, že nezemře, dokud na vlastní oči neuvidí Mesiáše. Simeon byl už starý,
a přece stále čekal a důvěřoval. Je nádherné sledovat jeho reakci na Boží věrnost. Když Simeon
konečně spatří vytouženého Mesiáše tak, jak mu to Bůh slíbil, plný radosti chválí Boha.
Simeonův chvalozpěv nám církev dává jako vzor modlitby před spaním. Do večerní
modlitby zahrňte všechno to, za co můžete Bohu děkovat. Zkuste být konkrétní a poděkovat
za konkrétní věci, za které jste v životě nebo v daném dni vděčni. Zkuste poděkovat za věci radostné
i bolestné. Jako pomůcku pro děti, můžete vytisknout přílohu č. 2 Děkuji ti, Bože. Do bílých koleček
mohou děti vpisovat všechny své díky a plakát si dát na nástěnku, aby viděly, že stále máme
za co být vděční. Pokud děti v kostele dostaly kartičku Simeonovo kantikum, pomodlete se ji společně
před spaním. Pokud ji nedostaly, vytiskněte si v příloze 1 Simeonovo kantikum a stejně jako Simeon
chvalte za všechno dobro Boha.

Příloha č. 2 Děkuji ti Bože

Příloha č.1 Simeonovo kantikum

Práce se zadní stranou kartičky
Po přiložení zrcátka k levé hraně kartičky děti zjistí jméno z evangelia. Správná
odpověď: Simeon.

