Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec.
námět na postní hodinu náboženství pro mladší děti

Cíl
Přemýšlíme o skutečnosti řádu světa, že všechno na světě má svůj začátek i konec, a ujistit se,
že cokoli z toho v našich životech probíhá, je Bůh je stále s námi a přeje nám, aby to bylo k našemu dobru a růstu. Tuto reflexi pak dáme do souvislostí s postní dobou a Ježíšovými slovy: Já
jsem Alfa a Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
(Zj 21, 6).

Pomůcky
kartičky s došky na výrobu střechy (viz příloha).

Postup
Úvod
Vyzveme děti, aby navrhly, jakým způsobem bychom mohli hodinu náboženství začít. Např.
Originální pozdrav. Nějaké gesto. Apod. Ideální je, když se mezi sebou dohodnou. Jejich návrh
pak zrealizujeme a setkání zahájíme.
Prozradíme téma hodiny: Začátek a ... konec.
Začátky a konce
Podle počtu dětí vytvoříme dvě, příp. čtyři skupiny. Jedna polovina bude mít za úkol vyjmenovat co nejvíce věcí, skutečností, situací, které pro ně v poslední době začaly (týden, plavání,
postní doba apod.) Druhá, které pro ně v poslední době skončily (nemoc, dnešní škola, utkání
apod.) Výpovědi pak poví všem.
Začátky a konce mohou být všelijaké
Možná si děti při jmenování začátků a konců něčeho zajímavého všimly. Zeptáme se, co je zaujalo, a vyslechneme si jejich postřehy. Jestli samy přijdou na to, že to na světě funguje tak, že
všechno má svůj začátek i konec, jsou šikovné.
Povídáme si o tom, které začátky bývají těžké a které snadné a které konce bývají těžké a které
snadné. Diskutujeme o tom, který začátek je pro děti nejtěžší a proč, a který konec je nejtěžší.
Na této části hodiny je nejdůležitější respektující naslouchání a společné hledání shody.
Já jsem počátek i konec
K předchozím závěrům přidáme Ježíšova slova: „Já jsem počátek i konec.“ Je dobré je přečíst
přímo z Bible a popsat souvislost, v jakých zaznívají. Ano, i lidský život, i svět měl svůj začátek
a bude mít i svůj konec.
Necháme děti vysvětlit, co podle nich mohou tato slova znamenat. Zopakujeme, příp. necháme
zaznít i význam těchto slov formulovaný v cíli hodiny:
Všechno na světě má svůj začátek i konec a cokoli z toho v našich životech probíhá – ať už je
to těžké nebo snadné, je Bůh je stále s námi a přeje nám, aby to bylo k našemu dobru a růstu.

Alfa a Omega
Rozdáme dětem pracovní listy a vysvětlíme význam těchto symbolů. Děti si obě písmena mohou vybarvit a napsat si k nim, co pro ně osobně v poslení době začalo a co skončilo.
Postní doba – čas pro konec starého a začátek nového
Na druhé straně pracovního listu můžete mít nakopírován pracovní list s postními předsevzetími, kde mohou děti doplnit, s čím by chtěly skončit, aby mohlo něco nového začít.
Modlitba
V modlitbě můžeme:
• Poděkovat Ježíšovi, že je s námi v každých začátcích i koncích, a|ť už jsou všelijaké. děti mohou přitom jmenovat své konkrétní zkušenosti.
• Poprosit o pomoc, abychom dokázali v postní době s něčím skončit a něco nového začít.
Závěr
Podobně jako na začátku se mohou děti dohodnout na originálním KONCI této hodiny. Jejich
nápad pak zrealizujeme.
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Já jsem Alfa a Omega, počátek i konec.

Můj nejtěžší konec byl, když..
Můj nejtěžší začátek byl, když..

