Křížová cesta pro rodiny s dětmi
Milé děti, milí rodiče!
Rok se s rokem sešel a zase tady máme dobu postní. V této době se snažíme přichystat
svoje srdce na Velikonoce a právě v této době se nejčastěji modlíme Křížovou cestu. Cestu
Ježíše Krista, kterou pro nás vykonal. Připomenutí této cesty nám může pomoct v prožívání
a přiblížení se poselství Velikonoc-Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání.
Chcete se na jednu křížovou cestu vydat? Hledat v Dobrušce a okolí ukrytá jednotlivá
zastavení? Společně v rodině se modlit a budete-li chtít, třeba i něco vyrobit?
Přidejte se!
Jak?
Každou postní neděli (dohromady 5x) vám pošleme mailem popis stanoviště, kde se nachází
krabička s křížovou cestou (jedna krabička= jedna neděle= 3 zastavení).
Instrukce:
 Dojdeme na stanoviště, najdeme krabičku.
 Vezmeme si text s křížovou cestou.
 Obkreslíme si dílky k výrobě vlastní křížové cesty, technikou frotáž.
(viz. dopis Výroba křížové cesty, frotáž)
 Krabičku zase uschováme na původní místo.
S sebou při hledání:
 Obyč. tužku, papír (tvrdší, formát A5)
Náměty, tipy, možnosti:
Jak s nabídkou křížové cesty pracovat?
 Cestu si můžete jen projít a pomodlit se.
 Můžete sbírat (obkreslovat) dílky k vytvoření křížové cesty. Doma vše zkompletovat a
vytvořit tak vlastní křížovou cestu s obrázky.
 Sbírat jen texty jednotlivých zastavení, které si ponecháte a můžete si je přečíst
kdykoliv chcete.
 Z každé vycházky za zastavením křížové cesty přineste „kamínek“. Kamínky
(představující naše slabosti, hříchy) budeme průběžně nosit do kostela sv. Václava,
kde nám na určeném místě vznikne Golgota.
Kontakt:
V případě potíží, nenalezení krabičky nebo chybějícího obsahu volejte: 605 333 794

Výroba křížové cesty, frotáž
Na výrobu vlastní křížové cesty budeme potřebovat voskovky či mastné pastely, měkký
papír (můžete si zvolit i jinou barvu než bílou), vystřižené postavy a motivy, které jsme si
postupně obkreslili na jednotlivých zastaveních po Dobrušce.
Přečteme si s dětmi zastavení, abychom věděli, o čem pojednává. Zde je rozpis, které
postavy máme na které zastavení použít:
1)Pán Ježíš stojící, soudci, země
2)Pán Ježíš, kříž, země
3) Pán Ježíš padající, kříž, země
4) Pán Ježíš, P. Marie, kříž, země
5)Pán Ježíš, Šimon, kříž, země
6) Pán Ježíš, kříž, Veronika, rouška, země
7) Pán Ježíš padající, kříž, země
8) Pán Ježíš, plačící ženy, kříž, země
9) Pán Ježíš padající, kříž, země
10) Pán Ježíš bez šatů, šaty, voják, země
11) Pán Ježíš křižovaný, kříž, voják, země
12) Pán Ježíš křižovaný, kříž, země
13) Pán Ježíš bez šatů, P. Maria klečící, kříž, země
14) Pán Ježíš bez šatů, kámen
15) Pán Ježíš zmrtvýchvstalý
Na stůl nebo na čtvrtku sestavíme podle své představy výjev z křížové cesty, můžeme i lehce přichytit
lepidlem na papír, aby se jednotlivé motivy neposouvaly. Poté celý výjev překryjeme papírem a voskovkou
nebo mastným pastelem položeným naplocho opatrně přejíždíme po celé ploše. Na papíře se začnou
objevovat jednotlivé obrysy.
Nabízíme jednoduchá zobrazení postav, s dětmi pak můžete všechna zastavení ještě dotvořit – použít jinou
barvu papíru než bílou, např. postavu Pána Ježíše ještě dodatečně vybarvit kontrastní barvou, samozřejmě
lze jednotlivým postavám dokreslit obličej či detaily oblečení, krajinu. Každému zastavení můžeme dokreslit
či vyrobit rámeček, jednotlivé obrázky podlepit, sestavit jako leporelo, svázat pomocí provázků, nechat jako
samostatné obrazy k zavěšení… Nebojte se, děti budou mít hodně tvořivých nápadů!
My přiznáváme, že tenhle nápad není z naší hlavy, proto chcete-li se inspirovat a vidět už hotovou křížovou
cestu, najdete ji zde :

https://deti.vira.cz/clanky/vite-co-je-frotaz-zkusme-si-spolu-vyrobit-krizovou-cestutouto-technikou

