1. neděle adventní cyklu A
PŘIJDE K NÁM PÁN JEŽÍŠ
Evangelium podle Matouše 24,37 - 44
Pán Ježíš jednou vyprávěl svým učedníkům: „Lidé na mě
brzy přestanou myslet. Každý bude mít spoustu starostí, a
zapomenou, že zase přijdu na konci světa. Musíte se na můj
příchod připravit.“
Potom jim vyprávěl tento příběh:
„Byl jednou jeden člověk a ten měl hezký domeček a v
něm spoustu peněz. Moc se bál, aby mu ty peníze nikdo
neukradl. Jenže nevěděl, kdy zloděj přijde. A tak musel být
pořád připravený. Proto buďte i vy připravení na můj příchod.“
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Zamyšlení:
Už jste někdy doma čekali velkou návštěvu?
…
Chystali jste se na ni nějak?
…
Pán Ježíš k nám také přichází. Zvlášť si to budeme připomínat o
Vánocích. Také na jeho návštěvu bychom se měli připravit.
Každý z nás by si měl připravit své srdíčko, aby se v něm Pánu
Ježíši líbilo. Měli bychom všechno ošklivé (hádání,
neposlušnost,…) dát pryč a místo toho vyzdobit srdíčko hezkými
věcmi (pomocí doma, úsměvem, udělat někomu radost,…).

Závěr:
Připravíme své srdíčko na příchod Pána Ježíše.
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Kam schoval hospodář svůj poklad?
Nakresli cestu, kudy šel, než našel nejlepší místo. Rodiče ti budou číst příběh a ty
hledej místa a kresli cestu.
Nejprve chtěl hospodář schovat svůj měšec v chalupě pod postel. Tento úkryt se
mu ale zdál nedostatečný. Šel tedy do kůlny za chalupou a snažil se zakrýt měšec
dřívím. Kůlna se ale nedala zamknout a tak hospodář hledal dál. U chalupy stála
studna. Hospodář chtěl měšec spustit dolů, ale v poslední chvíli ho napadlo, že už
ho nedokáže vylovit, až bude peníze potřebovat. Vzpomněl si, že kousek dál v lese
je jeskyně. Vydal se k ní. Ani tady ale poklad neschoval. V jeskyni občas přespávali
tuláci, kteří by mohli poklad objevit. Na louce za rybníkem stál velký dutý strom.
Do té díry chtěl hospodář měšec ukrýt, když zavrhl jeskyni. Vydal se tam. U
stromu však zahlédl nějaké lidi, kteří tudy šli do města. „Ještě by poklad ve stromě
našli!“ řekl si hospodář.
Když se vracel zpátky kolem
rybníka, napadlo ho, že
schová svůj měšec mezi
kameny na hrázi. Už začal
hledat nejlepší místo, když
si vzpomněl, jak minulé léto
povodeň
hráz
skoro
provalila. „Ještě by mi moje
úspory uplavaly! Raději
schovám měšec doma na
půdě. Tam ho voda
neodnese a nikdo ho tam
nenajde.“ A tak nakonec
schoval
hospodář
svůj
poklad doma.
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