Rodinné minibohoslužby 20. 3: 2020
(Pra)Rodiče, směle do toho! Buďte také chvíli dětmi a hrajte si… kdo si hraje, nezlobí a nestárne :-)

modlitba
Náš Bože, otevři nám oči pro krásu barev,
otevři nám ruce pro práci,
otevři nám srdce k radosti,
obuj nám odvážné boty, ať můžeme jít za tebou.
Amen.

Dneska budeme vyrábět komiks do kostela na nástěnku
Pomůcky k výrobě komiksu: Bible, větší bílý papír nebo dvě A4 slepené k sobě, lepidlo,

pastelky/fixy, jeden černý papír a z něj vystřižené dvoje „brýle“ o velikosti cca postaviček,
které budete kreslit. Velikost postaviček si určete sami, stejně jako oblečení, které budou mít
na sobě, krajinu, ve které budou...

ÚVOD
Komiks: víte, co je to komiks? To je jako Čtyřlístek. Postavičky, které něco říkají a od pusy jim
jdou bublinky s písmenkama. Tak to dneska budeme vyrábět.
Buďto můžete kreslit každé okénko příběhu zvlášť nebo nakreslete první okénko a do něj
domalovávejte a dopisujte obsah označený v textu jako Okénko druhé, třetí. Obojí je možné,
vyberte si. V prvním případě vznikne komiks, ve druhém vznikne obraz. Rozhodněte se pro to, co
Vám víc vyhovuje, smysl dává obojí.

MT 20,29-34
Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty; když
uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" Zástup je
napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: "Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!" Ježíš
se zastavil, zavolal je a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se
otevřou naše oči!" Ježíš pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním.

Okénko první: zástup kolem Ježíše
nakreslete zástup lidí (nechávejte rozestupy, ať se vejdou k postavám ještě bublinky), Ježíš (někde u
zástupu, ale jasně odlišitelný)

CO BYSTE CHTĚLI VY OD JEŽÍŠE?
(zcela volně nápady dětí – třeba nový penál, aby byla zase škola, kolo, nový mobil, - dopisovat do
bublinek

Šli byste za ním? A jak dlouho (dokud by nesplnil přání?)

PROČ VLASTNĚ JDOU LIDÉ Z PŘÍBĚHU ZA JEŽÍŠEM?
pod nohy jednotlivým postavám napsat – proč jde tato postava za Ježíšem?
dodat jako motivy, pokud na to děti nepřijdou samy:
nuda - za Ježíšem jde jít ze zvědavosti
ze zvyku (rodiče chodí do kostela a já jdu taky, jsem ještě malý a nemůžu zůstat kus dopoledne sám
doma)
z touhy po senzaci- protože chci vidět něco nezvyklého, tak trochu tajemného

NA CO VLASTNĚ ČEKÁ ZÁSTUP LIDÍ?
No, tak to nevíme. A myslím, že to moc neví ani ten zástup. Každý chce něco jiného. (shrnout to, co
napsaly děti do bublin)

Okénko druhé: slepí
A teď hrdinové dnešního příběhu. Slepí lidé. Dva slepí lidé: jak si představujete slepého člověka?
Nakreslete. (postavě bych nasadila slepecké brýle z černého papíru, ale tak, aby šly sundat) S čím
má slepý člověk problém? (s orientací v prostoru – dojít si do obchodu, přejít silnici tam, kde není
přechod…) Znamená to, že nerozumí světu kolem sebe? (ne!) Znamená to, že je hloupý? (ne!)
Slepí vnímají, že kolem nich Ježíš prochází. Jak se chovají?
Stalo se vám, že jste byli někdy v podobné situaci jako Ježíš? Že někdo seděl na ulici a volal na
kolemjdoucí Dejte mi něco? Jak se takovému člověku říká? Co chtějí nejčastěji? Peníze. Třeba i na
léčbu. Nebo na alkohol…
Tihle slepí teď zrovna nežebrají. Křičí Pane, Pane! (nakreslila bych jim k ústům bublinku a dopsala
výkřik). To je ale titul pro Boha, ne pro člověka! Jim je jasné, že je to Pán! To ze zástupu neví snad
nikdo. Oba slepí spolu jako jeden muž (narozdíl od zástupu!) kříčí Pane!!!!! Co zástup? Chce je
umlčet. Co jim asi tak říkají? (nakreslit bublinku, dopsat) Slepí se nedají zastavit. Křičí
Zástup nevidí, kdo jde s ním – Pán a Mesiáš, na kterého čekali, za kterého se modlili. Slepí to vidí.
Kdo by tu měl vlastně mít ty slepecké brýle? A kde: na očích nebo na srdci?

Okénko třetí - jdeme s Ježíšem
Slepí se uzdravili. (dokreslit bublinku s jejich reakcemi – co by asi tak mohli říkat?)
Kdybyste byli slepí a uzdravili byste se – co byste dělali? (šli domů za rodičema, zahráli si hry na
mobilu, jezdili na kole…) Slepí z příběhu nejsou slepí. Našli Mesiáše, tak se k němu přidali. Ne ze
zvědavosti, z touhy po senzaci, ale proto, že potkali Mesiáše a chtějí být s ním.
Slepecké brýle by tu potřeboval zástup okolo Ježíše (dolepit postavám z prvního okénka slepecké
brýle, slepcům je naopak sundat)
Jak se může normální člověk ve 21. století rozhodnout pro Ježíše? (třeba čte Bibli a Ježíš se mu líbí
jako sympaťák, nebo má rodiče, co ho vodí do kostela a jemu se to zalíbí a řekne si, že tohle je fajn,

nechá se pokřtít, konfirmovat… to je taková standartní cesta. Ne každý ji absolvuje celou v
uvedeném pořadí.

Stačí to jen tak jednou? Že se stačí nechat pokřtít a konfirmovat a pak už to jde samo? Ale i ti, kteří
to takhle udělají, dost často za pár let Ježíše nenásledují. Proč? I dospělí se musí pořád rozhodovat,
jestli chtějí následovat Ježíše nebo ne. Jak následovat Ježíše dneska? Máme vzadu v kostele
napsaný citát z Bible Jedni druhých břemena neste, tak naplníte zákon Kristův. Dobře. Co to
znamená dneska? Přišli jsme na to s Vojtou. To je dělat to, co je potřeba pro druhé i pro nás. Je
spousta lidí, co vymýšlí antikoronavirové vtipy. Rozesílají je do mailů. Se smíchem darují nadhled
– a ten brání hrůze… nesou břemeno strachu s druhými. Na facebooku je skupina žen, které šijí
roušky pro sebe i pro druhé. Darují druhým bezpečí – a tak mírní jejich obavy. Spousta lidí je
zapomenutých – a jsou tu dobrovolníci, kteří se o ně starají. A to je jenom malinký kousek toho, jak
jde nést břemeno druhých. Následovat Ježíše dnes, v Benešově a Vlašimi – prostě tam, kde jsme,
tak, jak to jde. Víte, jak je hezké předávat lidem roušky, přeposílat maily s vtipy… to člověk vidí, že
dává víc a vlastně i sám dostává.

Rozhodnout se pro Ježíše, to je velká volba. Měli ji lidi ze zástupu, měli ji slepci, máme ji my jako
velcí. Vy jste malí, tuhle volbu máte ještě před sebou. Nebo ne? Jak by mohla vypadat vaše volba?
Dnes v Benešově, Vlašimi nebo kde teď jste? (dospělí, to je otázka i na vás!)
Zkuste svůj způsob následování Ježíše nakreslit do komiksu.

Modlitba:
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane,
a také něco, co bych jed.
Dej mi zdravé tělo, Pane,
a nauč mne s ním zacházet.
Dej mi zdravý rozum, Pane,
ať vidím dobro kolem nás,
ať se hříchem nevyděsím
a napravit jej umím včas.
Dej mi mladou duši, Pane,
ať nenaříká, nereptá,
dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé „já“.
Dej mi, prosím, humor, Pane,
a milost, abych chápal vtip,
ať mám radost ze života
a umím druhé potěšit.

Prosíme za lidi v karanténě, za starší lidi, co mají hrůzu z viru, prosíme za lidi, co pomáhají
druhým, prosíme za radost a naději strachu a smutku natruc. Otče náš...

Píseň
https://www.youtube.com/watch?v=iQjkY544j_g

v Tvé sile Pane Bože můj

