... Splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom...
Stretko č. 8: Verím v Boha

Cieľ: ozrejmiť slová splodený a stvorený a vysvetliť, že
otec je dôležitý ako v duchovnom, ale aj v normálnom
fyzickom svete
Pomôcky: tvrdý výkres A4, lepidlo, nožnice, farbiace
ceruzy a fixy, lesklý celofán, lepiaca páska, spinkovač,
vlna, Sv. Písmo
Úvodná modlitba: Raduj sa Bohorodička
Priebeh stretnutia 1:
Otázky:
 Vie niekto povedať, ako prišiel Ježiš Kristus na svet?
- pri dopracovaní sa k odpovedi spojenej s ,,Anjelom Gabrielom“, prečíta sa na
ozrejmenie zo Sv. Písma
Lk 1, 26 – 38
 Kto je otec a mamka?
- porozprávať vlastnými slovami
- dopracovať sa k odpovedi, že nás splodili, a že to bol plán Pána Boha
- vysvetliť čo znamená stvorený a splodený a opýtať sa, ako sa to mamka
dozvedela, že ich čaká v brušku
- doktori - niekedy nebol počas života Panny Márie také vymoženosti
Priebeh stretnutia 2:
Otázky:
 Čo myslíte, otec hrá veľkú rolu v rodine?
 Prečo?
- Vysvetliť, že Otec je dôležitý pri mamke, a že bez neho by sme tu neboli. Aj Adam
a Eva boli stvorení, aby mali potomkov.
 Ako by to bolo, keby bábätka mali 2 muži alebo 2 ženy?
 Je to možné?
 Viete v čom spočíva zmysel slova ,,podstata“ ?
- Otec a syn, alebo otec a dcére sú jedno, ktoré nikto nikdy nezmení, sú v jednej
podstate tak ako Otec Boh a jeho Syn Ježiš Kristus.
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-

Synovia sledujú svojich otcov, učia sa od nich a prejavujú v dospelosti ich
vedenie. Na to sme prišli na svet
Tak ako Boh má Syna nato, aby splnil svoju úlohu ,,SPASIŤ ĽUDÍ“, sú spolu
v podstate

Aktivita: Rodina
- Úlohou detí bude zobraziť rodinu.
-

Účastníci sa budú môcť rozdeliť do skupín podľa toho, z čoho chcú „vyrábať
rodinu“ (napr. vodové farby, temperové farby, pastelky, farebné papiere a pod.)

Zhrnutie: Prostredníctvom vyobrazení rodín si zopakujeme, čomu sme sa dnes venovali.
Záverečná modlitba: Otče náš

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