metodika8_PL_cb

7.10.2009 19:21

Stránka 46

Kdy ãas bûÏí rychle a kdy pomalu
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Marek, Jana, Luká‰ a jejich ãas
Marek zase sní. Má dokonce své oblíbené sny.
Po hodinû tûlocviku si nejradûji pﬁedstavuje, jak
je z nûho slavn˘ fotbalista. Vidí v‰echno se
v‰emi detaily a barevnû: triko, tenisky, sly‰í
potlesk fanou‰kÛ. Po dobrodruÏném filmu se
z nûj stává cestovatel, kter˘ putuje amazonsk˘mi
pralesy a zachraÀuje pﬁírodu pﬁed lidmi a pﬁed
poÏáry.

Jana má poﬁád co dûlat. KdyÏ
pﬁibûhne ze ‰koly domÛ, má
spoustu moÏnosti a málo
ãasu. Musí si ho naplánovat.
Nejdﬁív se naobûdvat, pak
se dívat na televizi, ne
radûji si pustí video,
oblíben˘ seriál je aÏ potom.
Veãer se bude zase hádat
s mámou. Je nemoÏná a táta
je na její stranû. Taky by mohl
jednou uznat, Ïe i ona má
pravdu. Pak udûlat úkoly a zavolat
Lence, nebo nejdﬁív zavolat Lence
a pak dûlat úkoly? Lenka byla dneska taky
nûjaká divná…

Luká‰ovi se obãas podaﬁí proÏít nûco úplnû jiného neÏ
Markovi a Janû. Pﬁitom Ïije úplnû normálnû. KdyÏ je
ve ‰kole, tak je ve ‰kole. KdyÏ jí, tak jí. KdyÏ jede na kole, tak
jede na kole a cítí pﬁíjemn˘ vítr a teplé slunce. Na semaforu blikne
zelená a Luká‰ jede pﬁes kﬁiÏovatku, na chodníku uvidí Jakuba
a zamává mu.
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Mesiánská proroctví
BoÏe, pﬁedej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu,
aby obhajoval tvÛj lid spravedlivû a podle tvého práva.
Hory pﬁinesou lidu pokoj a pahorky spravedlnost.
Zjedná právo poníÏen˘m z lidu,
dá vítûzit synÛm uboÏáka,
zdeptá utlaãovatele. (Î 72,1–4)
Hle, dívka poãne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je s námi BÛh). (Iz 7,14)

Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. (Nu 24,17b)

„A ty, Betléme efratský,
ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody,
z tebe mi vzejde ten,
jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož původ je odpradávna,
ode dnů věčných. (Mi 5,1)

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky. (Iz 32,17)
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. (…)
Kojenec si bude hrát nad děrou zmije,
bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě.
Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. (Iz 11,6.8–9)
Nebude soudit podle toho, co vidí oãi,
nebude rozhodovat podle toho, co sly‰í u‰i,
n˘brÏ bude soudit nuzné spravedlivû,
o pokorn˘ch v zemi bude rozhodovat
podle práva. (Iz 11,3–4)
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Neboť se nám narodí dítě,
bude nám dán syn,
na jehož rameni spočine vláda
a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Iz 9,5)
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Abeceda pokoje
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Kdyby se Kristus narodil u nás v…
(vánoãní hra)
Jedno dítû pﬁeãte text o JeÏí‰ovû narození L 2. kap., pak
se tﬁi dûti o tom, co pﬁed chvílí sly‰eli, baví mezi sebou
a pohor‰ují se:
1. Maria a Josef nena‰li vÛbec Ïádné místo,
kde by se ubytovali?
2. To je ale ostuda. Nena‰li místo pro Spasitele
svûta!
3. Toho JeÏí‰e, kter˘ k nám sestoupil, protoÏe
nás BÛh miluje, lidé nepﬁijali?
1. No to snad ne!
2. A poloÏili ho do Ïlabu na krmení!
3. Do takové chudoby a bídy!
1. âlovûka mezi zvíﬁata!
2. Mezi vola a osla!
3. VÛbec nic nepochopili!
1. VÏdyÈ to byl BÛh, Spasitel svûta,
2. kter˘ chtûl lidem pﬁinést svûtlo!
3. Kter˘ nás v‰echny miluje!
1. Copak lidé byli tehdy tak tvrdí a bezcitní?
2. Copak ho nechtûli?
3. Chlívek místo obydlí! Îlab na krmení místo
post˘lky!
1. Chápete to?
2. To by se dnes nemohlo stát!
V‰ichni: Ne, nikdy!
3. Kdyby se tak narodil u nás v...
V‰ichni: V‰ichni bychom se sebûhli.
4. Já aÏ z…
5.–10.: Já z…
V‰ichni: V‰ichni bychom pﬁi‰li!
4. My bychom ho tak neodbyli.
5. Obstarali bychom mu nûjak˘ pûkn˘ byt.
6. Nemusel by zbyteãnû klepat na kdejaké
dveﬁe.
7. Nemusel by se marnû ptát: „Nebylo by tu
nûjaké ubytování?
8. Mal˘ JeÏí‰ by nemusel leÏet na slámû!
9. Mohl bych mu dát svoji postel.
Maminka by mu dala i pûkné povleãení!
V‰ichni: A my bychom k nûmu v‰ichni pﬁi‰li!
Já bych pﬁinesla tﬁeba… flétnu
(hra na flétnu)
Já tﬁeba…
A já…
10. A v‰ichni bychom mu zazpívali koledu.
(Zpûv koledy)
V‰ichni: Kdyby se tak JeÏí‰ narodil u nás, tady v…
(zasnûnû)

1.
2.
3.

Do‰li bychom spolu na obecní úﬁad za
panem starostou.
A ﬁekli bychom mu: „Vystavte nám, prosím,
rychle potvrzení o narození!“
Napi‰te: „Jméno narozeného: JeÏí‰ Kristus,
Spasitel svûta!

1.
2.
3.
Knûz:
3.
V‰ichni:
Knûz:
1.
2.

3.
1.
2.

3.
V‰ichni:

A on by napsal: JeÏí‰ Kristus, narozen v…,
Spasitel svûta!
A dal‰í den by to uÏ bylo ve v‰ech novinách
a v televizi uÏ by o tom byly zprávy!
Já bych dobûhl na faru, zazvonil bych
a pan faráﬁ by pﬁi‰el ke dveﬁím a volal by:
Kdo to zvoní, teì, uprostﬁed noci?
A my v‰ichni bychom ﬁekli…
My!
Ale co tu chcete, tak pozdû v noci?
Pane faráﬁi, JeÏí‰ se narodil tady u nás!
Rychle, otevﬁete kostel. Musíme Bohu
zazpívat chvalozpûv, musíme zaãít slavit
Vánoce!
Pan kostelník by mûl zaãít zvonit na v‰echny
zvony!
A lidi v… to usly‰í a budou se ptát: Jéje,
co se stalo?
A já bych dobûhla za paní uãitelkou a volala
bych: Paní uãitelko, JeÏí‰ se narodil tady,
u nás!
Musí mu zazpívat ná‰ ‰kolní sbor!
Kdyby se tak JeÏí‰ narodil u nás!

(nad‰enû)

5.
6.
7.
V‰ichni:
8.

9.
10.

11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
V‰ichni:
1.
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2.
3.

Já bych nechal natisknout plakáty a v‰ude
bych je rozvûsil.
Já bych poslal zprávu do televize.
V‰ichni aÈ usly‰í a aÈ vûdí: JeÏí‰ se narodil!
Tady, u nás!
AÈ se to v‰ichni dozvûdí!
A farní rada aÈ sly‰í: JeÏí‰ se narodil!
Je u nás! Pojìte, radujte se s námi!
UÏ nejsme opu‰tûní!
A dost místa pro past˘ﬁe a pro stáda, mûli
bychom?
V‰ak máme na faﬁe velikou zahradu!
Tam by bylo dost místa.
A zpívali bychom koledy!
V‰ichni: (nad‰enû) Kdyby se tak JeÏí‰
narodil u nás!
AÈ se to v‰ichni dozvûdí.
Velcí i malí!
Staﬁí i mladí!
Zdraví i nemocní!
AÈ v‰ichni pﬁibûhnou:
Jako my!
Celá/˘/é… (jméno obce)
Cel˘ svût!
Kdyby se tak narodil tady u nás.
Ale (zaraÏenû), kdyby se narodil
OPRAVDU, DNES a TADY… (ticho)
Jak bychom poznali, Ïe je to on?
Kam bychom jej ‰li hledat?
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(1) Stalo se v onûch dnech, Ïe vy‰lo naﬁízení od císaﬁe Augusta, aby
byl po celém svûtû proveden soupis lidu. Tento první majetkov˘
soupis se konal, kdyÏ S˘rii spravoval Quirinius.
(2) V‰ichni se ‰li dát zapsat, kaÏd˘ do svého mûsta. Také Josef se vydal
z Galileje, z mûsta Nazareta, do Judska, do mûsta Davidova, které
se naz˘vá Betlém, ponûvadÏ byl z domu a rodu Davidova, aby se
dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a ãekala dítû.
(3) KdyÏ tam byli, naplnily se dny a pﬁi‰la její hodina. I porodila svého
prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a poloÏila do jeslí,
protoÏe se pro nû nena‰lo místo pod stﬁechou.
(4) A v té krajinû byli past˘ﬁi pod ‰ir˘m nebem a v noci se stﬁídali
v hlídkách u svého stáda. Náhle pﬁi nich stál andûl Pánû a sláva Pánû
se rozzáﬁila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeÀ.
(5) Andûl jim ﬁekl: „Nebojte se, hle, zvûstuji vám velikou radost, která
bude pro v‰echen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán,
v mûstû Davidovû. Toto vám bude znamením: Naleznete dûÈátko
v plenkách, poloÏené do jeslí.“ A hned tu bylo s andûlem mnoÏství
nebesk˘ch zástupÛ a takto chválili Boha: „Sláva na v˘sostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi; BÛh v nich má zalíbení.“
(6) Jakmile andûlé od nich ode‰li do nebe, ﬁekli si past˘ﬁi: „Pojìme aÏ
do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán
oznámil.“ Spûchali tam a nalezli Marii a Josefa i to dûÈátko
poloÏené do jeslí.
(7) KdyÏ je spatﬁili, povûdûli, co jim bylo ﬁeãeno o tom dítûti. V‰ichni,
kdo to usly‰eli, uÏasli nad tím, co jim past˘ﬁi vyprávûli.
(8) Ale Maria to v‰echno v mysli zachovávala a rozvaÏovala o tom.
Past˘ﬁi se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za v‰echno, co
sly‰eli a vidûli, jak jim to bylo ﬁeãeno.
III. – 13 – 2
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Kolik bylo mudrcÛ se ve skuteãnosti neví. Tradice hovoﬁí o tﬁech.
Existuje v‰ak také legenda o ãtvrtém králi. Mûl pr˘ pﬁiputovat se tﬁemi,
uÏ nám znám˘mi, ale nedostal se v urãen˘ ãas na místo, odkud mûli
spoleãnû vyjít na cestu a pﬁinést dary králi v‰ech králi, králi nebe a zemû.
Museli tedy vyrazit bez nûj. KdyÏ se ãtvrt˘ král dostavil, uÏ nikoho nena‰el
a nezbylo mu, neÏ se vydat za hvûzdou sám.
I on mûl své dary, tﬁi vzácné drahokamy, které chtûl stÛj co stÛj pﬁedat vzácnému králi. âtvrt˘ král putoval
dlouhé t˘dny, mûsíce i celé roky. Procházel mûsty pln˘mi lidí, ale také pustou krajinou a pou‰tí. Hvûzda, která
mu zpoãátku svítila na cestu, zmizela a králi ãasem pﬁipadalo, Ïe snad ani nikdy nesvítila. Tak ‰el dál a dál
a nesl své tﬁi drahokamy.
Bûhem svého putování král kolem sebe vidûl mnoho bídy a lidského ne‰tûstí. Mûl dobré srdce. KdyÏ v jednom
cizím mûstû vidûl, jak jedné chudé vdovû odvádûjí syna do otroctví, protoÏe nemûli na zaplacení dluhÛ, vûnoval
jim jeden ze sv˘ch tﬁí drahokamÛ.
„VÏdyÈ mi zb˘vají je‰tû dva,“ ﬁekl si.
KdyÏ v‰ak v dal‰ím mûstû procházel hlavní ulicí, spatﬁil na rohu sedûl Ïebráka, kter˘ umíral hlady. Lidé ho
lhostejnû míjeli, ale král nemohl unést pohled na trpícího ãlovûka a daroval mu svÛj druh˘ drahokam. VÏdyÈ
mu zb˘vá je‰tû jeden.
âas plynul a ná‰ král byl na cestû uÏ cel˘ch tﬁicet let. Byl star˘ a zeslábl˘, kdyÏ do‰el do mûsta, které se
jmenovalo Jeruzalém. Pﬁed jeho branami v‰ak pﬁi‰el o svÛj poslední drahokam. Vûnoval jej nemocnému, kter˘
nemûl peníze na to, aby si zaplatil lékaﬁe.
„Do‰el jsem na konec. UÏ nemám nic a nemám proã jít dál. Nena‰el jsem toho, koho jsem hledal,“ pomyslel
si král a zamy‰len kráãel ulicemi mûsta.
Náhle usly‰el hluk a kﬁik. Spatﬁil, jak se k nûmu blíÏí zástup lidí a vojákÛ. Uprostﬁed davu se potácel muÏ,
jenÏ nesl kﬁíÏ.
„Kdo je to?“ zeptal se ná‰ král kolemjdoucích. „Ty neví‰? To je pﬁece JeÏí‰, ﬁíkal o sobû, Ïe je syn samého
Boha, krále nebe a zemû! Teì jej vedou na smrt.“
âtvrtému králi se pﬁi tûchto slovech podlomila kolena. Král nebe a zemû! BoÏí syn! Sebral poslední zbytky
sv˘ch sil, prodral se davem a alespoÀ na okamÏik stanul tváﬁí v tváﬁ tomu, koho hledal. Pohlédli si do oãí a král
vzdychl: „Cel˘ Ïivot tû hledám. Cel˘ Ïivot jdu za hvûzdou, abych se ti poklonil a pﬁinesl dary, které uÏ dávno
nemám. A teì je pozdû.“
JeÏí‰ mu v‰ak na to ﬁekl:
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Foto: P. ·tûcha

Proã jsem tady?
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HAPPY CHRISTMAS
John Lennon and Yoko Ono

And so this is Christmas and what have you done.
Another year over, a new one just begun. And so
this is Christmas, I hope you have fun. The near
and the dear one, the old and the young. A very
merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one without any fear.

A tak jsou tu Vánoce a co v‰echno jste udûlali.
Konãí dal‰í rok a nov˘ právû zaãíná. A tak jsou
tu Vánoce. Doufám, Ïe budete veselí, blízcí
a drazí, staﬁí a mladí. Hodnû veselé Vánoce
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘
bez v‰eho strachu.

So this is Christmas, for weak and for strong. The
rich and the poor one, the road is so long. So
Happy Christmas for black and for white, the
yellow and red one, and stop all the fight. A very
merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one without any fear.

Tak tu jsou Vánoce pro slabé a pro silné, bohaté
a chudé. Cesta je tak dlouhá, tak veselé Vánoce
pro ãerné a pro bílé, Ïluté a rudé a zastavte
kaÏdou válku. Hodnû veselé Vánoce a ‰Èastn˘
Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘ bez v‰eho
strachu.

So this is Christmas and what have we done.
Another year over, a new one just begun.
So Happy Christmas, I hope you have fun. The
near and the dear one,the old and the young.
A very merry Christmas and a Happy New Year.
Let's hope it's a good one without any fear.

Tak tu jsou Vánoce a co v‰echno jsme udûlali.
Konãí dal‰í rok a nov˘ právû zaãíná. Tak ‰Èastné
Vánoce. Doufám, Ïe se budete veselit, blízcí
a drazí, staﬁí a mladí. Hodnû veselé Vánoce
a ‰Èastn˘ Nov˘ rok. Doufejme, Ïe bude dobr˘
bez v‰eho strachu.
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