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Prvé stretnutie

November

Ex 14, 5-15, 2

Boh nás vedie na cestu slobody
Kňaz

pri

slávnostnej

svätej

omši

nevchádza sám do presbytéria, ale ho
predchádzajú miništranti, ktorí nesú
kríž,

sviečky

a

evanjeliár.

Táto

procesia znázorňuje Cirkev, ktorá sa
nachádza

na

ceste

k

Pánovi.

Vo

všetkých sláveniach Eucharistie sa
zhromažďujeme,

lebo

pozvanie Ježiša a

sme

začuli

vyberáme sa na

cestu za ním a za slobodou, ktorú
nám ponúka. Hlboký zmysel tohto
obradu

p o c ho p í me

vo

sv e tl e

starobylého textu z knihy Exodus.
Boží ľud, vedený Mojžišom, kráča
smerom k slobode a učí sa dôverovať
Bohu.
Úvodné

obrady

svätej

omše

nás

pozývajú prežiť znovu krst ako dar
Boha, ktorý „tak miloval svet, že dal
svojho

jednorodeného

Syna,

aby

nezahynul nik, kto v neho verí, ale
aby mal život večný. (Jn 3, 16)

Tento

dar „večného“ života je pre nás tým
najúžasnejším darom, ktorý chceme
sprostredkovať všetkým ľuďom.
Je

to

dar

života

v

Láske.

Láska

zahŕňa plnosť existencie. Jej prísľub
smeruje k niečomu definitívnemu. Je
zameraná na večnosť. „Áno, láska je
extázou, ale nie extázou v zmysle
opojenia, ale extázou v zmysle cesty
ako

neustáleho

uzatvoreného

do

exodu
seba

z

„ja“,

samého,

k

oslobodeniu v darovaní sa a práve
tým aj v znovunájední sa, ba až k
objeveniu Boha.“ (porov. Benedikt
XVI, Deus Caritas est, čl. 6)
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Prvé stretnutie: animátori – rodičia
Po úvodnej modlitbe a prečítaní textu Ex 14, 5-15, 2 je
možné porozprávať sa o zmene, ktorá
nastala v ľude.
·

Aký je ľud na začiatku textu?

·

Čo sa stalo?

·

Aký je ľud na konci textu?

Vyvolený národ sa usadil v Egypte, aby unikol hladomoru, a neskôr bol
zotročený. Boh sa ukázal ako veľmi súcitný a milosrdný, lebo vypočul
nárek svojho ľudu a vzbudil v ňom záchrancu. Pod vedením Mojžiša sa
Boží ľud vydáva na cestu do zasľúbenej zeme. Námaha a ťažkosti spojené
s touto cestou sa už od začiatku stávajú silným pokušením
vzdať

sa

a

znovu

sa

podrobiť

Egypťanom,

ktorí

ich

prenasledujú, keď im stoja v ceste vody Červeného mora.
V tejto kritickej situácii, kde človek zakúša vlastnú úbohosť,
prichádza mocný Boží zásah. Mocné skutky Pána posilňujú
vieru tých, ktorí unikli nebezpečenstvu, aby sa znovu vydali na
cestu a slávne velebili Boha za to, čo prežili. Vody Červeného
mora, ktoré hrozili Izraelitom smrťou, sa stali vodami záchrany (spásy).
Preto v nich kresťanstvo od najstarších dôb videlo znamenie vody krstu.
Kresťanská tradícia spája putovanie púšťou s putovaním nového Božieho
ľudu k večnosti pod vedením Ježiša Krista.
(Podľa Giorgio Zevini – Pier Giordano Cabra)
Pre hlbšie porozumenie spoločne
hľadáme odpoveď na otázky:
1. Ako sa preukazuje vernosť Boha
voči svojmu ľudu dnes?
2. My, ktorí sme prostredníctvom krstu
prešli zo smrti do života, vieme
rozoznať znamenia Božej vernosti
voči nám? Naozaj nás aj dnes Boh
vyvádza zo smrti do života?
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Druhé stretnutie: rodičia - deti

Spomienka:

-Spoločne s deťmi si pozrieť fotky z krstu (prípadne video) a
vysvetliť im jednotlivé symboly.
-Vysvetliť deťom, prečo sú pokrstené.
Svedectvo:

-Porozprávať deťom jeden zo životných príbehov, keď Vám Boh
ako dobrý, milosrdný, starostlivý Otec pomohol dostať sa z ťažkej
situácie.
Modlitba:

-Viesť deti k osobnej modlitbe dôvery: Ježišu, záchranca
všetkých: malých aj veľkých. Ty pomáhaš ockovi a mamke vo
všetkom. Dôverujem Ti.
- Viesť deti, k modlitbe: Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému ...
o
ot
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Tretie stretnutie: animátori — deti

S ym b o l i k a vo d y

Na prvom stretku (potom, ako sa deti predstavia)
sa s deťmi dajú urobiť tri jednoduché aktivity:
1. Sadenie malého semiačka do zeme.
2. Umývanie rúk vodou jeden druhému.
3. Výber obrázkov, v ktorých voda je symbolom
života a v ktorých je symbolom smrti.
Cez tieto aktivity si deti uvedomia, že vďaka vode
žijú...(vďaka vode krstu žijeme ako kresťania), vďaka
vode sú očistené od každej špiny (vďaka vode krstu, sme
očistení od hriechu) a že Boh nás chráni pred potopou
a každým nešťastím.

Ja nie som sám.
Do môjho stretka patrí...

ís m o
S v ä té P

 Prečítanie Ex 14, 5 - 15, 2
 Nakreslenie, ako sa ľudia tvária pred vstupom do mora a potom, ako z neho
vyšli.

 Dramatizácia textu.
Vedeli ste že:






Voda je životne dôležitá pre ľudí, zvieratá a rastlinky?
Na našej planéte je viac morskej vody ako sladkej?
Že voda je aj na planéte Mars?
Voda je v mnohých náboženstvách veľmi dôležitým
znamením. S vodou sú krstné deti aj dospelí?

 Že na Veľkú Noc je voda posvätená? A keď si kresťania

?

obnovia krstné sľuby, znovu sú pokropení vodou?

 Že pri vstupe do kostola si robíme znak kríža so
svätenou vodou?

 Že v každom kostole je krstiteľnica, ktorá znázorňuje
kolísku každého kresťana?

Na záver si deti urobia
malú prechádzku do kostola, aby spoločne objavili krstiteľnicu, pri
ktorej sa pomodlia alebo si zaspievajú.

