... V jednu svätú, všeobecnú, apoštolskú cirkev...
Stretko č. 17: Verím v Boha

Cieľ: Zamyslieť sa nad Cirkvou ustanovenou Ježišom
Kristom.
Pomôcky: kameň, veľký papier na nakreslenie
hierarchie cirkvi, farbičky, čisté papiere
Úvodná modlitba: Kráľu nebeský
Na úvod: Zopakovanie predošlých stretnutí o sv. Duchu
Priebeh stretnutia:
Hra 1:
HLUCHÝ TELEFÓN – pošepká sa názov stretka
 Urobíme kruh a do stredu položíme kameň, vedieme rozhovor:
 Aký je tento kameň?
 Načo sa dá použiť?
 Každý kameň v sebe skrýva tajomstvo, porozprávam vám o tom príbeh:
Sochár otesával dlátom veľký mramorový kameň. Okolo šiel malý chlapec. Ako tak lízal
zmrzlinu, zastavil sa pred dverami ateliéru. Očarený sa zahľadel na tú kopu prachu
a mramorových úlomkov. Nevedel pochopiť, čo ten muž vlastne robí. Muž, ktkorý ako
šialenec tĺkol kladivom do skaly, sa mu zdal veľmi čudný.
O niekoľko týždňov šiel chlapec znova kolo ateliéru. A na jeho veľké prekvapenie, na
mieste, kde pred tým stál mramorový balvan, zbadal mocného, veľkého leva. Celý
vyjavený bežal za sochárom a pýtal sa: ,, Ujo, povedz mi, ako si vedel, že v tom kameni je
lev?“
 V každom kameni môže byť niečo skryté, len to treba vedieť objaviť, v mramore
bol lev, čo sa ešte ukrýva v kameňoch?
 Niekedy hovoríme o ľuďoch, že sú ako kameň, prečo? (tvrdí neprístupný,
nepríjemný,.. ale aj v nich je kus dobra, len to treba vedieť objaviť)
 Apoštol Pavol hovorí o kresťanoch, že sú živými kameňmi. Všetky kamene sa
nedajú použiť na sochy, ale každý a dá použiť pri stavbe. My kresťania sme také
živé kamene, z ktorých je postavený celý Boží dom – CIRKEV
 Kedysi dávno, keď ľudia ešte nevedeli vyrábať panely, tehly a kvádre, všetko
stavali z kameňov. Nebol to vôbec jednoduché –každý kameň museli najprv
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okresať, osekať z neho dlátami krivé časti, aby bol z neho pekný kváder. Museli
z neho niečo osekať, aby urobili miesto pre iné kamene.
Aktivita 1: Pokúsiť sa postaviť dom z neotesaných kameňov
- Aj my sme kamene - živé, a ak chceme, aby z nás Boh vybudoval svoj chrám,
musíme sa tiež nechať osekať – odstrániť zo seba nepotrebné
Aktivita 2: Vymenovať, čo všetko by to mohlo byť – neposlúchanie, hádanie sa,
žalovanie, lenivosť, klamstvo, ... všetko, čím strpčujú život nie len sebe, ale aj iným
Hra 2:
SOCHY, SOCHY PREMENTE SA NA ...
 Cirkev je telom Ježiša Krista – Ježiš je hlavou, všetky údy tela sú potrebné
a výnimočné, porozprávať o tele, čo by sa stalo, ak by sme mali iba oči, uši,...
 Cirkev môžeme znázorniť 2 spôsobmi:

Poslanie Ježiša Krista a sv. Ducha sa uskutočňuje v Cirkvi, Kristovom tele
Čo sa vám v mysli vybaví, ako poviem Cirkev?
Čo si myslíte, je Cirkvou aj naše stretko? Vaša rodina?
Cirkev je aj stretko, aj rodina, aj modlitbová akcia, na ktorú prídeš. Cirkvou som
ja, aj ty, preto je smiešne, ak niektorí ľudia nadávajú na cirkev, aj keď sú veriaci.
Vtedy nadávajú nie len na vlastnú duchovnú rodinu, ale aj na Boha.
 Cirkev je miesto, kde zvláštnym spôsobom prebýva Boh. Je v nej prítomný Boh,
ale aj ľudia. Je svätá, lebo ju založil Boh a prebýva v nej, ale musíme ju neustále
očisťovať, lebo ju tvoríme aj my, hriešni ľudia, je požehnaná a slávna, ale zároveň
aj trpiaca a topiaca sa v hriechu – záleží na tom, ako sa na to pozrieme. Skrze
Cirkev a v Cirkvi Boh uskutočňuje svoje plány. Je dôležité, aby veriaci držali spolu
a podporovali sa, lebo je ľahšie dôjsť do neba spoločne.





Hra 3: MOLEKULY
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Hra 4 :
MRAK – rozdeľte sa na 2 skupiny. 1. skupina sa na zemi pospája rukami a nohami, aby
vytvorili pevný ,,mrak“. 2. Skupina sa snaží jednotlivcov oddeliť od vytvoreného
,,mraku“. Zdieľajte sa o pocitoch z hry, keď ste boli pospájaní. Aký bol pocit, keď vás
odtrhli od skupiny?
Aktivita 3: Každý dostane 1 čistý papier a 1 farbičku. Budeme spievať pesničku
,,Nakreslím si domček, domček pri domčeku stromček, stromček, pri stromčeku huby,
huby, taký obraz sa mi ľúbi. Počas pesničky deti kreslia obrázok. Potom sa vymenia
farbičky a pesnička sa zrýchľuje.
Záverečná modlitba: Otče náš...

Za tieto námety a ich spracovanie ďakujeme spoločenstvu Sekčov z OC Bárka.
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