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Chci tě, právě čtoucí touto prácí pozdravit a popřát ti
hodně Ducha svatého. Úkol byl vypracovat krátkou práci
na téma, jenž si měl každý vybrat a já si vybral téma Mše
svaté. Pokusím se tedy vypracovat program, který by
mohl bavit mládež ve spolču, které v průběhu touho
školního roku vedu a který by jim taky něco mohl dát.
Naše spolčo se koná každý pátek v týdnu a začíná tou
nejdůležitější věcí v životě každého křesťana“ Mší
svatou“. Ve mši svaté se totiž můžeme setkat a
setkáváme s živoucím Bohem v Eucharistii , který nás
miluje a pomáhá nám. Pár mladých od nás z farnosti si
tuto skutečnost naplno neuvědomuje a na mši nechodí 

Tím, že naše spolčo se koná v pátek, tak máme možnost
protáhnout trochu program. Děcka si pak nemohou
stěžovat na písemky atak. . Po mši svaté, která končí
okolo 18:15 se mládež rozdělí na tři tábory. Jeden takový
tábor vedu já. Byl jsem sice zastupující animátor, ale jak
už to bývá, teď to vedu. Pomáhá mi v tom Pája a kámoš
Tonda.
Na začátek setkání v našem táboře(Zpěvárna=jedna
místnost v kostele, kde se naše spolčo schází) necháváme
chvilku času, aby si děcka pokecali. Zatímco kecají,
připravuje se večeře, kterou si připravuje vždy někdo od
nás ze skupiny.
ÚVODNÍ MODLITBA
Tu si beru většinou já. Po úvodní modlitbě vždy řeknu
ještě několik slov, zatímco už všichni pěkně papají, jaké
jsou akce v nejbližší době+kdo si vezme další týden
večeři a kdo uklidí.

Dej mi, Pane, bdělé srdce,
ať se ti dnes nevzdálím
nerozvážným smýšlením.
Dej mi srdce ušlechtilé,
jež by žádný špatný cit
nedokázal ponížit.
Dej mi, Pane, pevné srdce,
které nikdy nezlomí
nesnáze či pohromy.

Dej mi srdce nezávislé,
svobodné a odvážné,
povznesené nad vášně.
Dej mi rozum, jenž tě hledá,
moudrost, která nalezne
život podle vůle tvé.
Dej mi pravou, pevnou víru,
lásku, v níž se přetvořím
A stanu se zcela tvým. AMEN
Požehnej nám Pane toto jídlo, chraň nás ode
všeho zlého a doveď nás do života věčného.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. AMEN.
Následuje tedy večeře. Večeří a kecá se u toho tak 25 minut.
Tímpádem končíme večeři kolem 19:00
Následuje tedy HRA. Někdy hru třeba prohodíme za téma.
Hry venku a vevnitř pravidelně střídáme, pokud nám to počasí
dovoluje. Hry většinou nemáme moc uzpúsobené k tématu.
Děcka, co máme chodí do spolč okolo 4 let a více. Všechno už
nechtějí hrát a vymyslet vždy takovou hru je náročné. Občas
se nám to povede. Jindy ne. Uvažoval jsem co vymyslet jako
hru ke mši svaté a je to vážně složité.....Myslím, že to
nevymyslím. Dám tedy hru, kterou jsme hráli minulé spolčo a
která je velice zábavná. Hra se jmenuje PEKLO. Nenechte se
odradit.

Tato hra je vhodná, jak už napovídá sám název, pro skupinku lidí, která se dobře zná (kde má
skupinastejné zájmy, stejné koníčky, víru,….).
Nejprve se určí nějaký ,,pekelný úkol". Vysypat odpadkový koš, nabarvit si obličej na
zeleno,.... (Nebo prostě určit něco, co nikdo nechce udělat. Vytřít chodbu, pořezat dříví,...).
„My jsme třeba dávali úkoly jako, přijít v zimní výbavě do kostela v léte nebo vlézt do
popelnice :D
Potom si každý hráč připraví žeton, který položí na hrací plán. Plán vypadá následovně. Na
A4 se nakreslí osm soustředných kruhů, přičemž se zvýrazní ten úplně nejmenší = to je peklo.
Vlastní hra probíhá následovně. Vedoucí může mít připravené kartičky s otázkami na nějaké
téma, nebo se zvolí téma po hlasování (třeba téma Animátoři nebo obecně MY JSME MĚLI
TÉMA VÍRA,A VŠE CO K NÍ PATŘÍ,...) POTOM každý hráč napíše co nejvíce otázek, na
dané téma,avšak jenom takových, na která zná 100% odpověď. Když máme všechno toto
připravené, tak dáme otázky do klobouku(Můžete to dát do krabice, mixéru, či čepice a
podle toho jak sedíme, si začnou hráči vytahovat otázky. Když odpoví dotazovaný správně,
losuje si otázku další hráč. Avšak když nezná odpověď, posouvá si svůj žeton do dalšího
kruhu blíž k peklu. Kdo se dostane do pekla, musí splnit ,,pekelný" úkol,
který byl zvolen na začátku hry.

U nás se v této hře nikdo nedostal do pekla, protože než se tam
někdo dostal, došli otázky. Všichni moc věděli :D, ale někteří
byli blízko  Chápu to, že mají asi velice chytré vedení :D.
Ale uvidíme snad u zkoušek, jestli budu vůbec připuštěn, pač
to dělám na poslední chvíli :D.
Následuje téma. S pájou, jak děláme většinou spolča, tak si
buď ona bere téma a já si beru zbytek nebo naopak . Když
nemá čas, tak to většinou dělám sám, s tím že modlitbu a
občas i hru dám Toníkovi :D
V tomhle školním roce se zaměřujeme hodně na DESATERO,
ale jsme u „šestky“ a dál jsme se ještě nedostali, protože
děláme taky jiné zajímavé témata.

Teďkom přichází na řadu téma Catalina Rivas žije v Cochabambě / čti
Kočabambe / v Bolívii. V první polovině devadesátých let minulého století si ji Ježíš vyvolil,
aby skrze ni předával světu svá poselství lásky a milosrdenství. Nazývá ji "svou sekretářkou"
a ona zapisuje to, co jí Ježíš diktuje. Odborníci nemají vysvětlení, jak mohla v krátké době 15
dnů napsat tři hustě popsané sešity. Ještě více je překvapila její hluboká duchovní krása.

Catalina nemá ani středoškolské ani teologické vzdělání. Nejhlubší teologické pravdy jsou
vyjádřeny s obdivuhodnou prostotou a bezprostředností.
Všechny její zápisky byly shromážděny do osmi knih, které obdržely 2. dubna 1998
Imprimatur arcibiskupa v Cochabambě Mons. René Fernandeze Apaza. Arcibiskup v tomto
dokumentu uvedl: "Četli jsme knihy Cataliny Rivas a jsme si jisti, že jejich jediný význam je
vést nás po cestě autentické spirituality, jejímž pramenem je evangelium Ježíše Krista. Proto
schvaluji jejich tisk a šíření a doporučuji je jako texty pro rozjímání a duchovní orientaci, aby
získali spoustu plodů pro Pána, který nás volá, abychom usilovali o spásu duší a ukázali jim,
že On je Bůh živý a pravý, plný lásky a milosrdenství. "
Od roku 1994 je Catalina Rivas nositelkou stigmat, které se otevírají vždy na Velký pátek.
Lékaři byli osobně svědky jejího velkého utrpení, ale její rány se další den opět uzavřely
lékařsky nevysvětlitelným způsobem. O Catalině Rivas se prorocky zmiňuje již sv. Ján Bosco.

Nyní vám pustím její povídání, co zažila na Mši
svaté…Prosím o ztišení a nekecání. Kdo bude chtít kecat a
nevydrží to, tak ať jde ven. …..pro Týmáky: VELICE
DOPORUČUJI…http://www.gloria.tv/?media=210839
Na spolčo nosíme noťas, když je potřeba, takže můžeme
takové věci pouštět.
Po poslechnutí tohoto svědectví dáme 5 minut ticho, ať si to
každý nechá projít pořádně hlavou….po tichu se rozdělíme na
dvě rovnocené skupiny, pač je nás dost. Dětska jsou pak
sdílnější a lépe se dostávají ke slovu. Začneme diskuzi.
Diskuze se většinou rozjede. Jednu skupinu vedu já a druhou
Pája, pokud je přítomna. Mám tady pár otázek, pokud se
diskuze správným směrem nerozjede.
Co prožíváš při Mši svaté, ty?
Hodláš něco změnit při slavení Mše svaté?
Je Mše svatá pro tebe důležitou součástí tvého života ?
Záleží ti více na slečnách, které na mši potkáváš a nebo na
BOHU, který se ti dává v Eucharistii.
Je pro tebe důležité, jak se na Mši oblékáš.
Změnil bys něco na Mši svaté?

Po diskuzi následuje Modlitba
Většinou zahrajem nějakou jednu písničku když
stíháme….třebas
toto….http://www.youtube.com/watch?v=3WKN0XF8-3Q
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:D Dělám si srandu…toto nezpíváme, i když je to
super song……zazpíváme třebas
http://www.youtube.com/watch?v=EznKMUzzXGE
&list=PL41757B486D17AE22&index=25
Ve jménu Otce i syna i ducha svatého AMEN.
A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, to
je mé tělo." Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni, neboť to
je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. A říkám vám, že od
této chvíle už nebudu pít z tohoto plodu vinného kmene až do toho dne, kdy ho s vámi budu pít
nový v království svého Otce."
47. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, má věčný život.
48. Já jsem ten chléb života.
49. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50. Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby nikdo, kdo z něho jí, nezemřel.
51. Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A
chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa."
52. Židé se tedy hádali mezi sebou a říkali: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"
53. Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev,
nemáte v sobě život.
54. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
55. Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
56. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
57. Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.
58. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí
tento chléb, bude žít na věky."
59. Toto řekl v synagoze, když učil v Kafarnaum.
60. Když to tedy slyšeli mnozí z jeho učedníků, řekli: "To je tvrdá řeč. Kdo ji může poslouchat?"
61. Když ale Ježíš v sobě poznal, že jeho učedníci na to reptají, řekl jim: "To vás pohoršuje?
62. A co kdybyste viděli Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve?
63. Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou
život.
64. Někteří z vás ale nevěří." Ježíš totiž věděl od počátku, kdo byli nevěřící a kdo je ten, který ho
zradí.
65. Řekl tedy: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, jedině když je mu to dáno od
mého Otce."
66. Kvůli tomu odešli mnozí z jeho učedníků zpět a už s ním nechodili.
67. Ježíš tedy řekl těm dvanácti: "Chcete snad odejít i vy?"
68. A Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
69. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha."

Po úryvku : Chvály, díky a následně prosby za brnkání
kytary nějaké pomalejší písničky nebo za doprovodu písně
z notebooku
Píseň: Přijď k nám, přijď duchu svatý
Píseň: Bůh je síla má
V přítomnosti kněze požehnání :D

Vypracoval Ondřej Hurník za svitu Slunce, které
svítí, ale já ho stejnak nevidím , protože je za mraky….Ale
pořád tam je….Stejné je to ….:D ty víš 

