Námět na „dušičkovou“ hodinu

ŽIVOT JDE DÁL
„V domě mého Otce
je mnoho příbytků“

Pomůcky: papíry, příp. pracovní listy a lano

Přivítání

Přivítáme se, můžeme se přeptat na adresu místa, kde právě jsme, a pak na adresu místa, kde každé z dětí bydlí.
Na koberci nebo na podlaze můžeme lanem, příp. židlemi nebo předměty, které
jsou po ruce, vyznačit nejdůležitější orientační body v obci tak, aby kostel byl
uprostřed. Děti se mohou jedno po druhém postavit tak, aby stály přibližně
v tom místě, kde bydlí.
Děti mohou jmenovat:
- Kdo od nich bydlí nejblíž/ nejdál?
- Jak daleko bydlí jejich nejlepší kamarád?
- Kdo to má nejblíž/ nejdál ke kostelu/ do školy? Apod.
Varianta pro více dětí nebo menší prostory:
Děti mohou předchozí činnosti absolvovat v lavicích s tím, že místo, kde bydlí,
nakreslí, příp. k němu připíšou adresu a pak výkres položí na „plánek obce“
naznačený na zemi.

Příbytek, kde bydlím

Děti mohou beze slov a postojem znázornit, jak vypadá jejich dům (panelák,
rovná střechy, šikmá střecha, nízký dům apod.) a povyprávět ostatním, čím se
jejich dům liší od ostatních domů a co se jim na jejich domě, kde bydlí, nejvíce
líbí.

Kde bydlí...

Poté, co se ujistíme, že každý bydlíme na „své adrese“, můžeme dětem dávat,
příp. si mohou děti navzájem dávat hádanky. Jeden řekne zvíře nebo člověka
a ostatní hádají, kde bydlí. Např.
- Řekni, kde bydlí ptáci/ slepice/ medvědi/ lišky/ psi...
- Řekni, kde bydlí eskymák/ indián/ tramp/ farář...
Jako poslední položíme dětem otázku:
A kde bydlí mrtví?
Vyslechneme si jejich odpovědi.

V domě mého Otce je mnoho příbytků

Ke sdělením dětí přidáme jednu zvláštní větu, kterou řekl Ježíš a která má také
něco společného s tím, o čem přemýšlíme. Přečteme výrazně větu J 14, 1−3:

„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je
mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste
i vy byli, kde jsem já.“

Položíme dětem otázku, co ta věta může znamenat, a vyslechneme se jejich návrhy. Můžeme dětem dávat konkrétnější otázky:
- Komu to asi říká? Kdo nemá mít strach?
- Kam odchází, aby tam připravil místo?
Výpovědi dětí doplníme výkladem: Je to dobrá zpráva! Ježíš říká, že pro každého, kdo mu věří, připravil svou smrtí a vzkříšením místo u Boha. Také
říká, že nemáme mít strach a že mu máme věřit. Že vše připraví a že se zase
vrátí, aby nás tam zavedl. Máme naději, že ten, kdo umřel, už na tom místě
přebývá. Má tam svůj příbytek. A pro nás tam náš příbytek už také čeká. Nemusíme se bát.
Děti mohou jmenovat, kdo jim umřel, a o tom, jak to prožívaly.

Jak to tam asi vypadá?

Můžeme se inspirovat obrázkem z časopisu DUHA 4/2014−2015 a děti si mohou
vybrat, kde by v Božím království chtěly bydlet, příp. jaké místo k bydlení by se
hodilo pro některého jejich blízkého, který umřel. Děti si mohou vzít list papíru,
příp. papír, na který na začátku kreslily místo, kde bydlí, a nakreslit na něj (vybereme jednu možnost):
- jak asi vypadá místo, kde teď u Boha bydlí ... (jejich zemřelý)
- jak asi vypadá místo, které u Boha Ježíš připravil pro ně
Obrázky si prohlédneme a děti mohou vysvětlit, co nakreslily a proč.

Hrob je místo, kde bydlí jen mrtvé tělo

Připomeneme dětem zvyklosti a aktuální informace pojící se s památkou na
všechny věrné zemřelév naší obci, připomeneme návštěvu hřbitova, ale také to,
že hrob je místo, kde je uloženo mrtvé tělo. Jako křesťané věříme, že člověk, který umřel, je na jiném místě. Je u Boha a čím je blíž Bohu, tím je jeho život šťastnější a radostnější. I když jsou hroby krásně ozdobené a ozářené, je místo
u Boha mnohem krásnější a zářivější.

Modlitba

Podle složení skupiny můžeme s dětmi hovořit o tom, jestli si to umí představit
a jestli tomu věří nebo ne a proč.
Můžeme použít modlitbu za zemřelé ze s. 5. Děti ji mohou doplnit a pak ji jednou přečteme s tím, že každý doplní jméno „svého“ zemřelého.

avuješ
Nakresli, jak si předst
ovství
příbytek v Božím král
pro
..........
.................................

Moje modlitba za zemřelé:
Dobrý Bože,
děkuji Ti, že jsi Bůh života.
Ty jsi vzkřísil k životu Ježíše.
Umřel, podobně jako v zemi umírá pšeničné zrno,
ale Tys jej vzkřísil k novému životu − podobně jako
rostlinu, která ze semínka roste.
Věřím, že jednou tak vzkřísíš také
..................................................
Prosím Tě, veď
...................................................
stále blíž k sobě a odstraň všechno, co jej/ ji od
Tebe odděluje, aby u Tebe mohl/a zakoušet radost
nového života.
Amen.

