…I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov...
Stretko č. 16: Verím v Boha

Cieľ: Predstaviť Ducha Svätého ako Boha, tretiu božskú
osobu Najsvätejšej trojice. Poskytnúť poznanie, čo Duch
Svätý prináša. Vzbudiť túžbu po jeho daroch.
Pomôcky: papiere, perá, pekne zabalená škatuľa, vo
vnútri ktorej sú na papierikoch napísané dary Svätého
Ducha, Sväté písmo, obrázky so symbolmi Sv. Ducha,
polystyrén, kúsky látok, ceruzy, lepidlo,
Úvodná modlitba: Verím v jedného Boha....
Hra: SLOVNÁ REŤAZ: Všetci sedia v kruhu. Prvý hráč povie nejaké slovo. Ďalší hráč
pokračuje s tým, že zopakuje predchádzajúce slovo a povie ďalšie, ktoré s
predchádzajúcim nejako súvisí. Napr. jeden hráč povie slovo TABUĽA, druhý pokračuje
TABUĽA, KRIEDA, ďalší napr. TABUĽA, KRIEDA, VÁPNO...
Dialóg:
- Kto je Sv. Duch? Tretia Božská osoba – ukážeme trojuholník z papiera – je to 1 papier,
ale má 3 vrcholy, tak isto aj Boh je len 1, ale má 3 osoby – Otec, Syn a Sv. Duch;
- Sv. Duch – „Duch“ hebrejsky Rúach, čo znamená dych, vzduch, vietor;
- Sv. Duch pôsobí spolu s Otcom a Synom do začiatku až do zavŕšenia plánu našej spásy;
- Cirkev je miestom, kde poznávame Sv. Ducha:
►v písmach, ktoré inšpiroval,
►v Tradícií, ktorej stále aktuálnymi svedkami sú cirkevní Otcovia,
►v Učiteľskom úrade Cirkvi, ktorý sprevádza svojou pomocou,
►vo sviatostnej liturgií prostredníctvom jej slov a symbolov, ktorými nás Sv.
Duch uvádza do spoločenstva s Kristom,
►v modlitbe, v ktorej sa prihovára za nás,
►v charizmách a službách, ktorými sa buduje Cirkev,
►v prejavoch apoštolského a misionárskeho života,
►vo svedectve svätých, s ktorom prejavuje svoju svätosť a pokračuje v diele
spásy.
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Dynamika: Balík
Položíme do stredu pekne zabalený balík, ktorý znázorňuje Svätého Ducha, ktorý je pre
nás darom. Z balíka postupne vyberáme na papierikoch napísané jednotlivé dary Ducha
a vysvetľujeme, čo znamenajú v našom živote a zároveň zisťujeme, či tieto dary máme
alebo nemáme.
MÚDROSŤ – tento dar nám pomáha múdro žiť – človek môže mať školy, tituly ale
napríklad pre slávu, peniaze rozbíja rodinu – nie je v ňom múdrosť
ROZUM – tento dar nám pomáha ľahšie poznávať nové veci, schopnosť učiť sa, rozvíjať
talenty v nás
RADA – vedieť sa v živote správne rozhodovať a vedieť správne poradiť iným
SILA – pomáha vykonať dobrú vec, postaviť sa za dobrú vec, pomáha prekonať
pokušenia
POZNANIE – poznanie v oblasti viery, vedy, techniky, politiky, potrieb každodenného
života
NÁBOŽNOSŤ – pomáha nám modliť sa a s radosťou sa zúčastňovať na liturgických
zhromaždeniach. Príklad: Ak nemáme tento dar, je nám dlho na sv. omši, sme ľahostajní
voči modlitbe, nechce sa nám čítať Božie Slovo...
BÁZEŇ BOŽIA – nás učí mať správny postoj a úctu, rešpekt pred Bohom
Príklad: Človek, ktorý nemá tento dar, nemá výčitky, keď urobí hriech v skrytosti,
neuznáva Božiu autoritu, nerešpektuje Božie zákony.
Sv. Ducha sme nevideli, ale môžeme ho znázorniť rôznymi symbolmi, ako napr.:
 holubica – pri Ježišovom krste zostupuje na neho Sv. Duch, ktorý ma podobu
holubice a zostáva nad ním, z neba zaznel hlas, „toto je môj milovaný syn“
 voda – naznačuje pôsobenie Sv. Ducha pri krste, pretože po vzývaní Sv. Ducha
táto voda očisťuje človeka z dedičného hriechu
 pomazanie- pomazanie olejom pri birmovaní naznačuje Sv. Ducha
 oheň – symbolom pretrvávajúcej sily Sv. Ducha (Eliáš)
 ruka – Ježiš vkladaním rúk uzdravoval chorých a žehnal deti; apoštoli robia to
isté, bo čo viac, vkladaním rúk udeľujú Sv. Ducha
 prst – Ježiš vyhňa Božím prstom zlých duchov (Lk 11, 20); Boží zákon napísaný
Božím prstom na kamenných tabuliach (Ex 31,18)
 pečať – obraz pečate označuje nezameniteľný účinok pomazania Sv. Duchom
 oblak a svetlo – na vrchu premenenie Sv. Duch prichádza v oblaku, ktorý zahaľuje
Ježiša a ostatných (Lk 9,34-35) a pod.
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Aktivita:
Každý dostane polystyrén a jeho úlohou bude znázorniť naň 1 zo symbolov Sv. Duch.
Najprv sa ja polystyrén nakreslia obrysy toho, čo budeme kresliť, následne sa nastrihajú
malá štvorčeky z látky, potom sa polystyrén natrie lepidlom a kúsky látky sa budú
zatlačovať ceruzkami až sa vytvorí obrázok.
Hra: SLOVNÁ REŤAZ ako na začiatku, ale prvé slovo sa Sv. Duch
Záverečná modlitba: Kráľu nebeský Utešiteľu

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