Úkol: Piš a kresli si prázdninový deník, žádný prázdninový den nezapomeň na modlitbu.

Prázdninová cestička k Bohu

Věříme v Pána Ježíše
Při velkém úklidu našli kluci tatínkův skautský deník. Bylo v něm napsáno mnoho příhod z doby,
kdy byl tatínek takový kluk, jako jsou teď oni. Většina příběhů byla doplněna také kresbami
nebo fotografiemi. Kluci docela zapomněli na uklízení a věnovali se četbě deníku. Tatínkova
dobrodružství se před nimi rozvíjela tak živě, jako by je prožívali sami. Ani si nevšimli, že za nimi
přišel tatínek a s úsměvem je pozoruje. „Tak co, kluci, jak se vám to líbí?“ zeptal se tatínek.
Kluci překvapeně zvedli hlavy: „To je paráda, tati, úplně to prožíváme, jakoby se to odehrávalo právě teď!“
Po večeři vzal do rukou tatínek Bibli: „Kluci, víte, co je to za knihu?“ Synové samozřejmě poznali Bibli,
ale nevěděli, proč se jich tatínek na to ptá. Ten to však hned vysvětlil: „Odpoledne jste s napětím četli
můj deník.Také tato kniha je vlastně takový „deník“, ve kterém nám o sobě vypráví Pán Bůh.
Někomu se možná zdá, že se tu píše jen o tom, co se stalo kdysi dávno, ale my přece můžeme prožívat
třeba příběhy o Ježíšovi právě tak, jako jste prožívali moje příhody. A nejen to. Ve chvíli, kdy čteme z Bible,
k nám mluví Bůh. Je s námi, i když ho nevidíme, a říká nám právě to, co čteme nebo posloucháme.
Víte co? Necháme rozžehnutou jenom svíčku, já vám přečtu o tom, jak má Pán Ježíš rád děti, a vy si zkuste
představit, že právě vy jste ty děti, které k němu rády přicházejí.“
Zdroj: M. Špačková, M. Mléčková, L. Svobodová - Bůh k nám přichází, Česká biskupská konference 1996
Milé děti,
věříme, že se vám příběh kluků líbil. Zkuste si o prázdninách zapisovat svůj deník. Možná si kromě
hezkých zážitků u prarodičů, z táborů, z dovolené atd. všimnete, jak některý den zvlášť působil
Bůh ve vašem životě, že se dotkl vašeho srdce, vyslyšel modlitbu… Pokuste se zapsat si nejkrásnější
chvíle, které prožijete. Deník si můžete vyzdobit nakreslenými obrázky, ale také si ho můžete doplnit
pohlednicemi, vstupenkami z hradů a zámků, které navštívíte, nebo přírodninami, které najdete.
Zajímavou stránku deníku můžete vyfotit a poslat do aplikace Google play Prázdninová cestička
k Bohu. Kromě zápisů do deníku si můžete v aplikaci stáhnout hezké myšlenky, příběhy, nedělní
evangelium, modlitby, písničky, které vás můžou prázdninovými dny provázet.
Krásné prázdniny s Bohem přeje
Markéta Matlochová, za Centrum pro rodinu Olomouc
Více informací o aplikaci Prázdninová cestička k Bohu najdete
na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou Cestička k Bohu.

Stáhni si
na Google Play:
Prázdninová
cestička k Bohu.
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