1. Hodinka viery doma

Hľadáme priateľstvo s Ježišom Kristom,
bol človekom ako ty a ja
 Hlavná myšlienka – cieľ
Ježiš Kristus nás pozýva, aby sme sa s Ním priatelili.
Bol človekom, narodil sa, rástol a žil ako ostatní ľudia.
Ale je aj Božím Synom.
 Vstup do témy
Najprv si si pozorne prečítajte „Ako sa rozprávať s deťmi o viere“
(metodika – odporúčania pre Hodinku viery doma).
Môžeme sa spolu prežehnať a začneme príbehom (voľne prerozprávať):
Roman sa točí okolo mamy. Je jasné, že niečo chce. „Môže prísť Marcel dnes večer
k nám spať?“ Mama pozrie na Romana: „Veď už u nás spal minulý týždeň. Nezdá
sa ti, že je to často?“ „Marcel je môj najlepší priateľ... Mama povedz áno!“ Po
chvíľke ticha sa mama spýta: „Súhlasia s tým jeho rodičia?“ „Neviem, opýtam sa ho.
Ale chcel som najskôr vedieť, či budeš ty súhlasiť.“ „Dobre, ak jeho rodičia nebudú
mať nič proti, môžeš ho pozvať.“ Roman celý šťastný beží k telefónu. Mama
prichystala pre oboch chutnú večeru s malým sladkým prekvapením. Roman sa tešil
nielen z toho, že je u nich Marcel, ale aj z toho, že ho mama prijala s láskou.
Na druhý deň, keď Marcel odišiel, pozvala mama Romana k spoločnej modlitbe.
Jemu sa ale veľmi nechce. Preto poznamenala: „Ježiš je môj najlepší priateľ.
Chcem s ním stráviť chvíľku v modlitbe. Ja som sa tešila z tvojej návštevy, no zdá
sa mi, že ty sa nechceš tešiť z mojej.“ Vtedy sa Roman zahanbil a povedal: „Naozaj
je to tak, mami. Dovoľ mi preto, aby som modlitbu začal ja.“
A tak začal: „Prepáč mi, Ježiš, že som bol taký. Tešil som sa, že moja mama
otvorila dvere aj srdce pre môjho priateľa Marcela. A teraz som rád, že mi pomohla
otvoriť srdce pre teba. Je skvelé mať takého priateľa ako si ty.“
(podľa: J. Šelinga, Najvzácnejší dar, LÚČ, 2003)

Porozprávame sa o príbehu: (po každej otázke dajte dieťaťu dosť času, aby
porozmýšľalo a samo odpovedalo... Neodpovedajte za dieťa. Rozhovorom
chceme popísať, čo znamená priateľstvo.)

V našom živote je priateľstvo veľmi dôležité. Môžeme mať veľa
kamarátov, ale priateľov býva málo, alebo dobrý priateľ je len jeden.
Prečo sa chcú Roman s Marcelom stretávať?
Lebo...? (chcú byť spolu)
Lebo...? (chcú sa rozprávať o svojich „tajomstvách“)
Lebo...? (chcú si byť verní)
Lebo...?
A niekedy nám pomáha k priateľstvu iný človek. Môžeme povedať,
že Roman pomohol mame otvoriť srdce pre Marcela. A mama zas
pomohla Romanovi otvoriť srdce pre koho...? (podľa príbehu).
Teraz si vypočujeme, ako ľudia pomohli jeden druhému otvoriť srdce
pre priateľstvo s Ježišom.

 Počúvame Božie slovo
V nasledujúci deň Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť
okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli
za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo
hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi“ čo v preklade znamená učiteľ, „kde
bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v
ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat
Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli
sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš
sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať
Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter. (Jn 1,35-42)

 Čo nám chce tým Boh povedať?
Úryvok z Evanjelia môžeme najprv vlastnými slovami zopakovať a potom
dáme pár otázok, znova po každej otázke dáme dieťaťu dosť času, aby
porozmýšľalo a odpovedalo... Ak hneď nevie, znova prečítame tú časť
úryvku, kde je odpoveď na otázku.
Počuli sme ako Ján Krstiteľ pomohol svojím učeníkom otvoriť sa pre
priateľstvo s Ježišom. Jeden z nich sa volal...?
- On komu pomohol stať sa Ježišovým priateľom...?
- Zostali títo muži s Ježišom len v ten deň? (...zvyšok života)

- V Evanjeliu sa o nich hovorí viac, kto sú títo dvaja...? (apoštoli)
- Čo už o nich vieš?
Tak si zhrnieme, čo znamená byť Ježišovým priateľom:
Chcú byť často s Ním. – Aj my môžeme byť s Ježišom v modlitbe.
Majú záujem odkrývať mu svoje tajomstvá. – Dokážeš sa mu zveriť?
Sú mu verní, aj keď ich priateľstvo je často skúšané. – Nezrádzaš
Ježiša, keď ťa kamaráti lákajú na zlé veci?
Pomáhajú iným otvárať sa pre priateľstvo s Ježišom. – Teraz
pomáhajú rodičia tebe byť Ježišovým priateľom. Ako a komu môžeš
potom ty pomáhať otvoriť sa pre priateľstvo s Ním?
Ak sa chceme s niekým priateliť, potrebujeme ho najprv bližšie
spoznať. Preto chceme bližšie poznať Ježiša Krista.
- Jeho matka bola neobyčajná žena. Bola najlepšou mamou, akú si
vieme predstaviť. Volala sa Mária. Iste ju už trocha poznáš.
- Pamätáš sa na Vianoce? To dieťa, ktoré tam leží v stajni v
jasličkách, je Ježiš. (môžete si to pripomenúť aj obrázkom jasličiek)
- Mária, dobrá mama, mala veľa starostí s Ježišom, tak ako tvoja
mama má veľa starostí s tebou (napr. keď si bol chorý).
Ježiš bol človekom ako sme my.
Neskôr už ako mladý muž pracoval v dielni ako stolár.
- Ďalšou postavou je Jozef. Jozef chránil Ježiša a Máriu a staral sa o
nich. Jozef bol pestúnom Ježiša, ako jeho náhradný otec.
Ježiš povedal, že Boh je jeho Otcom, takže je Božím Synom.
Život Ježiša je opísaný v Evanjeliách.
Pripomeňme si, ako to bolo s narodením Ježiša Krista.

 Počúvame Božie slovo
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v
hostinci.
...

Po ôsmich dňoch,… dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa
počal v živote matky.

 Čo nám chce tým Boh povedať?
Podobne necháme odpovedať dieťa, ak nevie, znova prečítame tú časť
úryvku, kde je odpoveď na otázku.
• Kde si sa narodil? Kto každý bol pri tom? (odpovedá asi rodič...)
• Kde prišiel Ježiš na svet? V akej miestnosti? Prečo tam?
• Čo myslíš: bola malému Ježišovi v jaskyni (slúžila ako maštaľ)
zima?
• Ako sa ti páči, že Ježiš prišiel na svet v stajni v jasličkách? Čo to
môže znamenať dnes pre nás, že sa Ježiš narodil ako
najchudobnejšie dieťa?
• Premýšľaj: bol Ježiš niekedy smutný a niekedy veselý?
(Odpovede nájdete v Evanjeliu: Lk 10,21 alebo Mt 23,13-36)
Plakal? (Jn 11,33-36)
• Ježiš pracoval? Čo myslíš?
• Bol hladný, bol večer unavený? (Mt 21,18 alebo Jn 4,6-8)
• Komu sa Ježiš zapáčil – v kom našiel zaľúbenie?
• Kedy sa ty páčiš druhým ľuďom, alebo Bohu?
• Ak áno, kedy a prečo? A kedy nie?
Zhrnieme a zopakujeme si, o čom sme sa rozprávali:

☺ Čo si mám zapamätať
Chceme byť Ježišovými priateľmi/-kami. Preto je
potrebné, aby sme ho poznávali a veľa o ňom vedeli.
Ježiš žil ako človek. Mária je Ježišovou matkou. Jozef
bol len pestúnom.
Ježiš povedal: Boh je môj otec. Preto je Božím Synom.
A my všetci môžeme tiež hovoriť Bohu „Otec“.

...

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.
(Lk 2,6-7,21.52)

Rozhovor uzavrieme modlitbou:

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba
Ježišu, ty chceš byť priateľom každého človeka.
My v našej rodine ťa chceme lepšie poznať,
aby sme sa mohli stať tvojimi dobrými priateľmi.
Pomáhaj nám, aby sme boli priateľmi všetkých ľudí.
Pane, ďakujeme ti, lebo chceš,
aby sme stali tvojimi priateľmi. Amen.
A pozdravíme aj Jeho matku:
Zdravas' Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi
ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.
*(požehnaný znamená: niečo celkom výnimočné a hodnotné)

Na záver si môžeme spolu zaspievať – pieseň, ktorú poznáte, môže byť aj
nejaká vianočná koleda, alebo... napr. pieseň: Krok sem, krok tam...
Po rozhovore by bolo dobré, aby povedané myšlienky ešte chvíľu mohli
doznievať v srdci dieťaťa, preto vyberte jednu z ponúkaných úloh, ako
samostatnú aktivitu pre dieťa.

 Úloha pre teba – A
Nakresli na čistý papier obrázok:
Ako Ježiš povolal apoštolov.
Dvoch dobrých priateľov/-ky.
Nakresli, čo je typické pre priateľov/-ky?

 Úloha pre teba – B
Napíš, ako sa starajú o teba tvoji rodičia. Čo musia otec a mama
všetko robiť, aby si ti dobre žilo? Spomeň si na jedlo, oblečenie,
topánky, šport, ..., ale aj na to, keď si smutný, chorý, keď sa nudíš,
keď máš prázdniny... čo robia pre teba vtedy?

