
Stretko o vďačnosti a tábore Kakuma

Na úvod malé Info o Kakume – môže sa len prerozprávať vlastnými slovami, len aby deti vedeli čo to je

Kakuma (čo v preklade znamená NIKDE) je utečenecký tábor, nachádzajúci sa v Keni, v regióne
Turkana. Bol založený v roku 1992 potom, ako do krajiny začali prichádzať deti z Južného Sudánu
utekajúce pred občianskou vojnou, ktorá s prestávkami trvá až dodnes.

Počet obyvateľov tohto utečeneckého tábora stále rastie, pretože na toto miesto prichádzajú ľudia
z okolitých afrických krajín. Zo svojich domovov utekajú väčšinou pre rôzne konflikty či vojnu a v
týchto končinách hľadajú predovšetkým útočisko. (hlavne z týchto krajín: je Somálsko, Kongo,
Burundi, Etiópia, Rwanda, Eritrea, Uganda či Tanzánia.)

Saleziáni dona Bosca, ktorí sa venujú chudobným a opusteným deťom a mladým, sem po prvýkrát
prišli v roku 1993 na pozvanie OSN. Ide v podstate o jedinú rehoľnú komunitu, ktorá pomáha a žije
priamo v utečeneckom tábore. Ich pomoc je zameraná predovšetkým na poskytovanie materiálnej i
duchovnej podpory. Vo veľkom sa však venujú aj vzdelávaniu.

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička chceme zabezpečiť presťahovanie rúcajúcej sa školy na
bezpečné miesto. Vybudujeme náhradné ubytovanie pre učiteľov, keďže súčasné ubytovacie
jednotky sú ďalšie v poradí pred zrútením. Zachráňte s nami vzdelanie pre viac ako 3000 detí a
mladých v utečeneckom tábore Kakuma.

Aktivita na zahriatie :

Deti si na 10-15 min môžu prezrieť brožúru (najlepšie po stranu 14) následne bude malý kvíz
– vyhrá ten, kto bude mať najviac správnych odpovedí. (čas aj otázky prispôsobte veku deti,
tak aby nestihli všetci prečítať všetko – aby mohol niekto vyhrať. Resp. - správne odpovede
sú na týchto stranách: 3, 9, 13,14 – tak ich môžete usmerniť, nech sa sústredia na tieto strany)

1. V akom štáte sa nachádza Kakuma a čo to je?

2. 2 susediace štáty krajiny, v ktorej sa Kakuma nachádza.

3. 2 pravidlá v tábore.

4. Koľko detí je v škole?

5. Zaujímavosť naviac (môžu napísať aj viac – čím viac tým viac bodov)

Zamyslenie : Vďačnosť v každodennosti a za každých okolností

Na úvod sa môžeme pomodliť k Duchu Svätému a potom si prečítať úryvok z písma:



Milosrdný Bože,

vo svojej nevýslovnej láske

nás zahŕňaš hojným požehnaním.

Ďakujem ti, že môžem tvoje slovo

ohlasovať svojim bratom a sestrám.

Prosím ťa, otvor moje pery,

aby moje ústa ohlasovali tvoju slávu.

Nech nás vedie tvoj Svätý Duch,

aby nám pri počúvaní tvojho slova

horeli srdcia ako emauzským učeníkom,

veď tvoje slovo je živé a účinné.

Amen.

SOL 5, 16-22 – Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite! V každej okolnosti
vzdávajte vďaky. Lebo to je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi. Neuhášajte
Ducha! Dar proroctva nepodceňujte! Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!
Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!.(preklad: jeruzalemská Biblia)

(prerozprávajte to vlastnými slovami + môžete pridať osobné skúsenosti)

Asi každý z nás dokáže byť vďační ak sa má dobre, všetko vychádza tak ako chce, nie je v
strese, nemá veľa práce, má okolo seba ľudí ktorí ho majú radi... apoštol Pavol nám však v
tomto úryvku hovorí, že máme byť vďační v každej okolnosti a teda aj keď život nie je úplne
ružový a nie všetko je podľa našich predstáv. Zároveň Pavol hovorí, že to je je „Božia vôľa
pre nás v Kristovi Ježišovi“

Bohu však neďakujeme len preto, že je to správne. Ale keď ďakujeme, uvedomujeme si, čo
všetko pre nás Boh urobil, a tak môžeme nájsť istotu a pokoj, ktoré nám môžu pomôcť v
ťažkých časoch.

Zároveň sa prehlbuje naša dôvera v Pána, keď si možno aj spätne uvedomíme, že On tu bol s
nami aj v tých ťažkých chvíľach. Spomenieme si, čo sme sa možno vďaka nim naučili, kde
sme sa posunuli a ako sa nám možno aj prehĺbil vzťah s Bohom.



Skúsme sa zamyslieť nad všetkým, čo máme a ani si to neuvedomujeme. Deti v Kakume toho
majú oveľa menej ako my, a predsa sú možno niekedy vďačnejšie ako my.

„Vo vďačnosti si vychutnávame dobroty života, a preto žijeme naplno.“

Otázky na zamyslenie (kto chce sa môže aj pozdieľať)

Ako sa mi darilo byť vďačný aj v ťažkých časoch?

Za čo som dnes Bohu vďačný/vďačná?

Modlitba na záver

Drahý Bože, musím priznať, že nie vždy poslúcham tento verš. Niekedy som vďačný/á,
ale určite nie za všetkých okolností. Keď je ťažko, keď je život desivý a prináša
sklamanie, musím priznať, že je pre mňa ťažké vzdávať ti vďaky. Spätne však vďačnosť
prichádza ľahko. Ale vo chvíli utrpenia alebo smútku, mám často problém ďakovať.
Odpusť mi, Pane.

Pomôž mi robiť to, k čomu ma nabáda tento verš. Nech som skutočne vďačný v každej
situácii. Svojím Duchom mi pripomínaj svoju dobrotu, keď sa trápim alebo mám strach.
Daj mi poznať svoju prítomnosť, Pane, aby som ti mohol ďakovať.

+ môže každý poďakovať za jednu vec za ktorú väčšinou neďakuje


