...sveta viditeľného i neviditeľného...
Stretko č. 4: Verím v Boha

Cieľ: poukázať na svet, ktorý nás obklopuje –
viditeľný aj neviditeľný
Pomôcky: obrázky anjelov a svätých (viditeľní a
neviditeľní), nožnice, kartón, lepidlo,
šnúrka, šatka na zaviazanie očí
Úvodná modlitba: pieseň Kto stvoril?
Na úvod: zopakovanie si stvorenie sveta za pomoci pesničky Dobrý nápad (Desmod)
Hra: slepá baba – poukázať na to, že deti sú pri nás, aj keď ich nevidí, príp. môžu mu
dávať rôzne znamenia (lúskať, tlieskať), tak, ako aj anjeli (Boh) dáva znamenia...môžeme
cítiť živého Boha
Dialóg s deťmi:
 Kto je Tvorca všetkého? V čom sa líšime my ľudia od zvierat?
 Chválime Boha. On stvoril Zem. Všetok život pochádza od neho. A všetok život je
dobrý. Tak to veríme a predsa vidíme, že v našom svete, v nás samých, je zlo
mocné.
 Kto je Zlý? Odkiaľ sa nabral? – vzbura niektorých anjelov (pýcha) – diabla zvrhol
Boh na Zem
 Pokiaľ trvá čas, hrá Zlý duch s človekom svoju hru. Človek je slobodný: môže sa
postaviť na stranu Boha, počúvať jeho slovo, stať sa Božím partnerom
a spolupracovníkom. No môže sa stať aj sympatizantom diabla, spôsobiť zlo sebe
i svetu.
Aktivita: výroba obrázkov na stenu (obrázky zo starších náboženských kalendárov
olepíme rámčekmi z tvrdého vrúbkovaného papiera a z rubnej strany nalepíme háčik na
zaväsenie)
Príbeh: Kedysi dávno putovali 2 anjeli svetom. Jeden z nich bol starší a učil toho
druhého, mladšieho. Ako tak putovali, zvečerilo sa, a preto zašli k jednému domu žiadať
o nocľah. Ľudia to boli veľmi bohatí a pozvali ich dnu. Anjelom (vyzerali ako ľudia,
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nevedeli, že sú anjeli) ustlali v stajni. Keď ležali, všimli si na strope malú dierku, či skôr
trhlinu. Ráno si mladší anjel všimol, že štrbinu starší anjel cez noc opravil. Ráno sa
pobrali preč a putovali svetom ďalej. Večer sa odohral podobný scénar, ale s tým
rozdielom, že zaklopali na dvere chudobných ľudí. Títo ľudia ich pohostili, uložili do
svojich postelí a sami išli spať do stajne. Ráno, keď anjeli vstali, našli hostiteľov plakať
nad svojou jedinou kravou, ktorá zdochla.. Mladému anjelovi to už nedalo a začal vyčítať
staršiemu: „Ako to, že bohatým si opravil ešte aj strop a chudobným si dovolil, aby im
zomrel ich jediný majetok.“ Starší anjel sa len pousmial a povedal: „Nič nie je také, ako sa
na 1. pohľad zdá.“ Bohatí mali v strope peniaze, ktoré ukradli a po oprave už ich nenašli.
A k chudobným si prišiel v noci anjel smrti po pani domu, ale dohodol som sa s ním, aby
si vzal len tú kravu.
Záverečná modlitba: Raduj sa Bohorodička

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