Stretko pre deti

POKLAD VIERY
Téma: Poklad viery – viera v Ježiša Krista ako milosť a dar, ktorý sme dostali.
Cieľ: Ponúknuť deťom a mladým potrebu prosiť za dar viery a následne sa o tento dar
starať.
Pomôcky: pero, papier, Sväté písmo (Starý a Nový zákon), škatuľa zabalená ako darček,
farebné papiere, nožnice, lepidlo
Úvod:
Deti privítame, môžeme si sadnúť do kruhu. Animátor stretnutia drží v rukách zabalený
darček. Položí deťom otázky napr.: Dostávate radi darčeky? Aké vás najviac potešia? Dávate aj
vy darčeky? Čo mám v tomto darčeku? ...
Môžeme dať darček kolovať. Deti hádajú. Náš rozhovor vedieme k tomu, že všetky deti
na svete rady dostávajú darčeky, aj deti na ďalekej Sibíri. Následne prečítame text o Jakutsku.
Jadro:
Jakutské územie má zložitú geologickú štruktúru a vďaka tejto mnohotvárnosti tu
nachádzame ešte stále úplne neobjavené úžitkové nerasty. Preto Jakutsko často nazývajú aj
pokladom prírodných bohatstiev. Jakutsko už teraz zaujíma jedno z prvých miest v Rusku čo
sa týka zásob cenných druhov minerálov. Veľmi známe sú jakutské náleziská zlata v povodiach
riek Aldan, Indigirka, Jana, Allach-Jun. V celom svete sú taktiež známe diamanty Západného
Jakutska. Podľa geológov sa v hlbinách Jakutska nachádza celá Mendelejevova periodická
tabuľka prvkov. Diamanty, zlato, olovo, antimón, polodrahokamy (tiež aj kameň čaroit, ktorý
sa vyskytuje jedine na tomto území) a mnohé iné, ktoré tvoria bohatstvo Republiky Sacha.
Náš rozhovor môže pokračovať o tomto texte. Vedieme ich k tomu, že sú poklady, ktoré sa
nedajú chytiť do ruky či vykopať zo zeme.
Ak deti poznajú SP a prácu s ním, tak vytvoríme 4 tímy a každému dáme vyhľadať 1 citát.
Použijeme Sväté písmo a nájdeme citáty: Sir 6,14; Sir 20,32; Lk 6,45; Lk 12,34.
Na papier vypíšeme poklady, ktoré sa nezískavajú ťažením v prírode. Ako sú: priateľstvo,
múdrosť, dobré srdce, pomoc rodičom, návšteva chorého, modlitba za hladujúce deti..., kde
je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.
Aktivita: vyrob papierový diamant (viď. príloha). Pred zlepením napíš dovnútra jeden
z pokladov srdca.
Otvorte darček a vložte papierové diamanty do škatule. Vyberte jedného dobrovoľníka,
ktorý zoberie škatuľu a pôjde s týmto darčekom do Jakutska. Jakutsko je krajina bohatá
na nerasty, zlato, drahokamy - veci, z ktorých svet dnes prosperuje a pokladá ich za významné.
Ľudia v Jakutsku tieto poklady musia ťažkou prácou dolovať. Títo ľudia však túžia aj po poklade
viery v Ježiša Krista. Dobrovoľníci zo Slovenska k nim cestovali, a viezli so sebou jeden veľký
poklad - našu vieru v Boha a venovali im svoj čas.
Príbeh zo života jednej dobrovoľníčky
Bolo leto. Aj v Jakutsku a v Aldane býva horúce leto. Vtedy sa dá kúpať priamo v rieke. A po
tomto sme túžili aj my v Aldane s deťmi, ktoré navštevovali oratórium. Dohodli sme sa, že
pôjdeme na chatu, ktorá patrila saleziánom pri rieke na Tobugu. Organizovali sme tam letné
tábory. Bolo treba cestovať cca 80 km. To nie je pre nich tak ďaleko. Vzhľadom na to, že dve
veľké mestá Jakutsk a Aldan sú v Jakutsku vzdialené od seba 500 km (to je dvakrát viac ako
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zo severu (Skalité) na juh (Štúrovo) Slovenska), táto vzdialenosť sa dala prekonať autom
po ceste. Nepredstavujme si však asfaltovú cestu. Cestou sa nazýva aj široká poľná cesta,
po ktorej keď prejde auto, nevidíte nič, len prach. Horšie to bolo s počasím. Deň
pred odchodom začalo pršať. To neveští nič dobré. Voda bude v rieke studená. My vieme,
pravda, vymyslieť aj mokrý variant, ale do prírody v daždi...? Otcovia saleziáni veru zvažovali
náš odchod. Nuž, začala sa akcia M. Akosi som si bola istá, že nebude pršať. Neviem, odkiaľ sa
vzala vo mne táto istota. Naozaj som vedela, že pršať nebude a my sa na Tobug dostaneme...
Oporu som mala v modlitbách detí. Boli to deti, ktoré nevyrastali v kresťanskom prostredí
a s pravdami viery sa zoznamovali postupne vďaka obetavej práci otcov saleziánov. Niektorí
sa slová modlitby Otče náš ešte len učili. A predsa sa táto ich modlitba Bohu páčila. Oni totiž
verili a dúfali. V deň odchodu napriek všetkým predpovediam počasia svietilo slnko. A čuduj
sa svete – dalo sa kúpať a my sme prežili pekný čas. Vďaka Bohu.
Záver:
Modlitba
Začneme ďakovnou modlitbou a potom sa môžu pridať deti so svojimi prosbami.
Nebeský Otče, Ty dávaš každému podľa jeho potrieb, Ty nás poznáš. Ďakujeme Ti za všetky
dary, ktoré máme.
- Dal si nám domov, rodičov, babky, dedkov. Ďakujeme Ti.
- Za to, že môžeme objavovať spolu veľký poklad viery. Ďakujeme Ti.
- Dal si nám jedlo, vodu, teplo, ... počítače. Ďakujeme Ti.
- Za našich kňazov, ktorí naše poklady v srdci objavujú. Ďakujeme Ti.
- Ty povolávaš vždy nových a odvážnych saleziánov a dobrovoľníkov na misie. Za nich Ti
ďakujeme.
Prosíme Ťa, Bože, nedopusť, aby sme svoj poklad viery stratili. Veď nás po ceste životom.
- Prosíme Ťa za všetky deti v Jakutsku, aby mohli spoznať Tvoje sväté meno. Prosíme Ťa.
- Prosíme Ťa za rodičov a starých rodičov, aby dokázali svojim deťom odovzdať dar viery.
Prosíme Ťa.
- Prosíme Ťa za našich kamarátov, aby sme mohli spolu objavovať poklady života.
Prosíme Ťa.
Na záver sa pomodlime spolu Pánovu modlitbu, ktorú pozná celý svet. Otče náš.
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Príloha:
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Zdoje:
• Sväté písmo
• Internet
o https://www.google.com/search?q=diamant+z+papiera&rlz=1C1GCEA_enSK936S
K936&sxsrf=ALeKk00C8lUM-Q86AytoGOALjCQgd
o https://www.sdb.sk/jakutsko/relief_a_nerastne_suroviny.htm
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