Impulzy pro práci s příběhy v souvislosti
s přípravou ke slavení svátosti smíření a eucharistie
Když děti poprvé slaví svátost smíření a eucharistie je to jejich další krok v křesťanském
společenství a tím také další krok celé místní
církve. Dítě by mělo v této souvislosti dostat
příležitost zakusit následující:
•
•
•
•
•
•
•
•

Patřím k Ježíši Kristu
Patřím k církvi
Potřebuji zachránit
Bůh je milosrdný a neopustí mě
Ježíš je mi blízko v podobě chleba a vína
Bůh mě proměňuje
Mohu s ním rozmlouvat
Mohu s ním přetvářet svět

Čtyři příběhy mohou posloužit k prohloubení
právě těchto obsahů při přípravě na první svaté přijímání. Příběhy samozřejmě nezahrnují
všechna témata důležité při přípravě, ale jsou
v nich obsaženy čtyři důležité okruhy této
svátostné katecheze.

Barevná ryba
Křtem patřím k církvi
V souvislosti se znamením ryby prvních křesťanů odkazující na Ježíše Krista, můžeme
přemýšlet o přátelství a příslušnosti k Ježíši
Kristu, které stojí ve středu zájmu.
V příběhu je zřetelné také znamení vody odkazující na prostor, který život zachraňuje a
život ohrožuje.
Příběh odkazuje na tyto obsahy:
• Ježíš je můj přítel.
• Ježíš je vždy se mnou.
• Ježíš vypravuje o nebeském Otci a ukazuje
nám jeho lásku.
• Ježíš nás zachraňuje, daruje nám svobodu
a život.

Ztracená ovce
Bůh je jako dobrý pastýř
Příběh odkazuje na hříšnost člověka a na Boží
věrnost. I když člověk chybuje a proviňuje se,
Boží věrnost nemá hranice.

Příběh odkazuje na tyto obsahy:
• Svým jednáním se mohu vzdálit Bohu
a společenství církve.
• I když zůstanu sám/sama, Bůh mě v tom
nenechá.
• Bůh mi jde naproti a neopustí mě.
• Bůh mě zase ukazuje cestu zpět do společenství.

Sen tří stromů
Zázrak proměny
Příběh odkazuje na zázrak proměny. Nejde
o obvyklá znamení chleba a vína, ale o existenciální zasažení, které mohou děti zakoušet, když při prvním slavení svátostí prožijí
Boží blízkost.
Příběh odkazuje na tyto obsahy:
• Ježíš mi chce být blízko.
• Ježíš mi nabízí pomoc v mém úkolu stávat
se Božím obrazem.
• Můj život se díky přátelství s Ježíšem naplňuje.
• Mohu Ježíše prosit, aby přetvářel můj
život.

Komediant František
Bůh nás obdarovává
V příběhu jde o naše talenty a obdarování,
která mají sloužit k dotváření světa. K tomu,
aby člověk své přátelství k Bohu a Boží blízkost zviditelňoval také druhým lidem.
Příběh odkazuje na tyto obsahy:
• Bůh nás obdarovává.
• Bůh daroval každému z nás něco výjimečného.
• Bůh mi přeje, abych tyto své talenty užíval
k užitku světa a ve prospěch druhých.
• Svými talenty se mohu podílet na budování
Božího království už tady a teď.
O těchto obsazích můžete s dětmi dále přemýšlet nejen v souvislosti s přípravou. Ke každému příběhu jsou k dispozici čtyři pracovní
listy, se kterými můžete dále pracovat.

