Aktivita pro děti se šňůrou:
Šňůru držíme svisle. Bože, miluješ nás a dáváš nám sílu. Jsi naší nití (šňůrou, provazem) k nebi. Chceme být s tebou spojeni. Někdy ale na tebe zapomínáme, protože nám jiné věci připadají důležitější. 
Vlněnou šňůru držíme vodorovně s někým druhým. Bože, miluješ všechny lidi. Přeješ si, abychom si rozuměli a vzájemně pomáhali. My se však často přeme a hádáme. Nevidíme společné dílo, ale to, co nás rozděluje. Vlněnou šňůru přetrhneme. 
Bože, miluješ všechny lidi a pomáháš nám, abychom se opět smířili. Vlněnou šňůru svážeme. Vlněnou šňůru držíme vodorovně s někým druhým. Bože, každý člověk je pro tebe jedinečný. Každého jsi stvořil. Bože, miluješ každého, jaký je. Když se setkáme s tvou láskou, získáme opět důvěru sami k sobě, protože poznáme, že jsi nás stvořil dobré. 
Děti tvoří plakát pro nový školní rok: Pane Bože, pomoz mi prosím…Pane Bože, prosím o…
Miluju Petra, tak se totiž jmenuje můj muž. Miluju postavu apoštola Petra. První se umí chopit slova, první vyznává Ježíše jako Mesiáše, jako toho, na koho všichni čekali, aby zachránil svět. První ale taky Ježíše nechápe a vlastně sám netuší, co vyznal. První se za Ježíšem vrhá do vln po rozbouřeném moři a taky první upadá a topí se. To je prostě Petr, nebojí se zeptat, i když někdy hloupě, nebojí se ukázat, co cítí, v co věří, nebojí se dělat chyby. Petr ukazuje, jaký je člověk, zástupně si díky němu můžeme prožít, jaké to je, poznat v Ježíši našeho Spasitele, zástupně si díky Petrovi můžeme uvědomit jaké to je, zapřít, zradit.
Vstupujeme do pašijového příběhu, Ježíš s učedníky už povečeřeli, snědli beránka spolu s hořkými bylinami i nekvašeným chlebem a vypili všechny kalichy vína až do dna. Jidáš je ten, který už zradil, a tak spustil události, které už nejdou zastavit. Ježíš byl zrazen, v Gestemanské zahradě byl zatčen a teď je odveden k veleknězi. Petr to všechno sleduje z dálky. Nemá dost odvahy být přímo u toho. Je ještě tma a zima, a tak uprostřed náměstí lidé zapalují oheň, aby se ohřáli. Petr chce taky nasát aspoň trochu tepla, a tak přisedá do kruhu. První ho poznává jedna služka, žena a ukazuje na něj: Tenhle byl taky s ním! Po chvíli jej poznává další: Ty jsi taky jeden z nich! A přitom všichni ví, o kom se mluví. Petr už podruhé rychle odpoví: Nejsem! Za nedlouho Petr zapírá potřetí: Vůbec nevím, o čem mluvíš! U Matouše dokonce říká: Neznám toho člověka! A v tom kohout zakokrhal a Petrovi to došlo, vždyť to Ježíš říkal: Dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš! A Petr se rozplakal…
Asi je to dobrý Boží humor, nebo Boží láska, že právě takové jako je Petr si Bůh vybírá, aby ukázal Boží lásku ostatním lidem. Právě tohodle Petra si Ježíš vybírá za hlavu církve, za apoštola. Posílá jej mezi lidi, aby kázal, mluvil, svědčil a rozpomínal se na to, co Ježíš udělal pro člověka, pro nás.
Copak to sami neznáme, jak to s námi chodí? Když se nám daří, jsme zdraví a v dobré náladě, jak je svět krásný, naše city umí ukázat, jak milujeme. Lehce se pak slibuje: Pane, já tě nikdy nezapřu, já tě budu vždycky provázet a milovat. Já ti budu věrný nebo věrná! Jo, když je k tomu slavnostní nálada a hudba, to se to slibuje, u kolika slibů jsem byla i já sama, i já sama jsem už slibovala. Ale pak přijdou těžkosti, krize, dokonce někdy stačí jenom blbá nálada a je všechno jinak. Přijdou pochybnosti, o sobě, o druhých, dokonce i o Bohu. Myslím, že v takových chvílích pomůže, když budeme skutečně dobře znát sami sebe, svoje srdce, když budeme vědět, co v nás obstojí a co nás udrží i v blbé náladě, i v krizi. To hledání je těžké a nikdo to za nás neudělá, ale věřím tomu, že kdo hledá opravdově, pokorně, v modlitbě, tak dostává něco, co obstojí, dostává víru a naději.
Ale před tím, než ten dar dostaneme, často předchází něco těžkého, nějaký průšvih, něco jako pro Petra zapření. A je zajímavé vidět, jak se jedno valí a plodí další, zrada za zradou, lež plodí další lež. Moc pěkně o tom zpívá Kryl: 
Zapřeme poprvé ruce se dosud chvějí. Zapřeme podruhé, chválíce beznaději. Potřetí zapíráme už jen ze zvyku a slzy polykáme, pláč místo výkřiku.
A Petr vyslovuje větu, která jej samého pak vyděsí: Neznám toho člověka! Petr s hrůzou zjišťuje, že v jeho lži se skrytá pravda. Ano, takového Ježíše, kterého doprovázel několik let a myslel si, že jej zná, tak zjišťuje, že je to asi všechno ještě jinak. Petrova víra v Ježíše, který umírá, ale který i je vzkříšen pro nás, pro člověka, i pro Petra. Taková víra se teprve rodí. Rodí se v pokání, v slzách, na dně. A Petr vyšel a hořce zaplakal.
Ale není to jen Petr, tohle zapření, ale i pokání se týká i nás. Nedělejme si iluze, že jsme na tom líp, že my bychom jako Petr nikdy nezapřeli. Uvedu příklad jednoho boje, zapření i pokání: Jedna kamarádka se měla i s celou rodinou přestěhovat do Německa. V Německu se platí církevní daň, na základě členství a přiznání se, k určité církvi. A tak i ona měla vyplnit políčko, kde měla napsat, ke které církvi patří. Tehdy mi řekla: Víš, ráda bych si nalhávala, že o ty peníze zas tolik nešlo, ale já jsem si tehdy taky uvědomila, že jsem měla strach. Takhle na papíře, přiznat se k té správné kolonce, prostě jsem srabácky zaškrtla bez vyznání, ať pak nemám nějaké nepříjemnosti. Těžké, co? Kolikrát jen my jsme byli v situaci, že bylo zapotřebí říct nahlas něco, co není populární, co je těžké, co se nějak týká naší víry. Přiznat se nahlas, že to může být i jinak, a že na svět se dá koukat i očima víry. Kolikrát jsme jen mlčeli a měli mluvit a nebo naopak měli mlčet a místo toho plkali lži.
Přesto jsem přesvědčená, že i přesto nás Bůh miluje a Ježíš nás přijímá stejně jako Petra. I v našich nedokonalostech, i v našem zapření, i v naší nevíře a podává nám ruku a daruje víru, která obstojí.
Pane Ježíši, je nám smutno z Petra, je nám často smutno z nás samotných. Promiň nám naše prohry a nevíru a pomoz nám. Dej nám dost síly, ať se odrazíme ode dna. Dej nám dost naděje, že nejsme sami, dej nám dost odvahy, přiznat se k tobě. Dej nám kohouty, kteří zakokrhají v tu pravou chvíli! Amen



