MINIKATECHEZE PRO DĚTI
aktivity mimo liturgický prostor
1. NEDĚLE ADVENTNÍ cyklus A
„Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.
Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru
a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v
hodinu, kdy se nenadějete." Mt (24,37-44)

Strážci pokladu
Hra na zloděje
Pomůcky: šátky na oči, poklad (truhla, krabice, ve které jsou schovány čtyři lucerničky
s nezapálenou svíčkou)
Pravidla hry:
1. Důvěřuj, nic se ti nemůže stát, všichni znají a dodržují pravidla!
2. Po celou dobu hry nesmí nikdo promluvit jen ten, jehož role to umožňuje!
3. Rozdělení rolí je náhodné a všichni jej přijímají!
4. V místnosti je ticho, domlouváme se šepotem!
Popis hry:
1. Krátce seznamte děti s tím, že v truhle je uložený velký poklad
2. V místnosti je šero
3. Děti si posedají vedle sebe, vyprávějte, jak šel celý dům spát, všichni zavřeli oči a
usnuli. Neviděli vůbec nic, protože byla hluboká tma. Taková jako když máte
zavázané oči (dětem zavážete oči šátkem).
4. V rohu místnosti něco zarachotí (zloděje může hrát někdo ze starších dětí nebo rodič,
katecheta), zloděj obchází místnost a rachotí v různých místech.
5. Vybraný hlídač (jedno z dětí, rodič, katecheta pošeptá dětem, že musí vstát a hlídat
poklad). Pomalu jednotlivě odvádí děti do kruhu kolem pokladu.
6. Dokud je dětí málo, zloděj se dostává k truhle, čím více je dětí, tím je kruh
sehnutější a zloděj k pokladu nemůže.
7. Zazvoní budík! Je ráno, je čas probudit se! (dětem sundejte šátek z očí)
„Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.
Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.
Odložme tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje světla.“ (Řím 13,11-14)
8. Děti poklad uhlídaly. Je důležité ukázat jim, jaký poklad hlídaly!
9. Otevřete truhlu, na předem připravené místo (stolek, vyvýšený stojánek) v sakristii
postavte lucerničku a zapalte ji, aby do temnoty zazářilo světlo.
Výstup: Děti, vy jste strážci světla! Obstály jste na výbornou. A jaké to bylo strážit poklad
a nemluvit a nevidět? (dát prostor dětem, nehodnotit). Světlo nám zazářilo. Zatím jediným
plamínkem, ale my se budeme snažit, aby světlo sílilo po celý advent tak, jako naše vroucí
touha po setkání s Kristem.

