
                                                              Příprava na společenství  

                          Přátelství                                                                                                     

 Úvod: 

 18:30 Členové se začínají scházet, povídají si spolu , několik z nich dle rozdělených služeb                                 

chystá jídlo a pití. V každém společenství by měl být nějaký člověk, který jej vede. Buď to kněz, nebo 

zkušený animátor  . 

Modlitba: 

19:00 Začátek společenství 
Společenství začíná modlitbou nejlépe v kapli nebo někde na jiném místě než se bude odehrávat 
zbytek setkání (Je to pro zajímavost …u nás to tak funguje ). 
Modlitbu má na starosti vždy jeden člen společenství, popř. mu k tomu jiný člen hraje na kytaru. 
Průběh modlitby je více méně na něm. Většinou zahrnuje díky, prosby a odpust ale není to nutnost. 
 

Kolečko:  

Po modlitbě následuje tzv. „kolečko“. Vzhledem k tomu že již jsou všichni přítomní ,tak každý člen 

dostává zhruba dvě minuty na to, aby ostatním sdělil, co zajímavého prožil za minulý týden. Čas se 

může měřit třeba přesýpacími hodinkami ze hry aktivity ale vlastně je to úplně jedno. Účel této 

aktivity je velmi důležitý. Nejen že se členové mohou skrze toto povídání více poznat a sblížit se ale 

uvolní to tu školní přednáškovou atmosféru, členové se cítí lépe a budou se třeba méně stydět 

reagovat na otázky popř. se zapojit do diskuze. 

POZOR: ( Členové se nesmí uvolnit příliš nebo dojde k anarchii …) 

Téma:   Přátelství-vedoucí si připraví téma 

Ve svém životě jsem poznala jednoho záhadného člověka a pokaždé, když chci o přátelství něco říct, 
si na něj vzpomenu. Otec Pavel Jiřík přišel k nám do farnosti na podzim roku 2009. Milý usměvavý a 
energický (tehdy) jáhen souhlasil, že připraví 10 mladých lidí k biřmování. Zřejmě tušil, že zaujmout 
skupinku patnáctiletých  puberťáků ve věku hledání  nebude příliš snadné, ale tento problém on 
nikdy neměl. Co na něm bylo ale nejzvláštnější? Při setkání s ním měl každý z nás pocit, že je lepším 
člověkem, v každém z nás dokázal vidět vlastnosti, které neviděl každý. Ani my jsme je neviděli jako 
bychom po pěti letech přátelství poznali úplně nové lidi. Zřejmě jsme konečně začali být přáteli.  Dá 
se říct, že mi otec Jiřík ukázal cestu k lidem. 
Co to tedy znamená přátelství, kdo je to přítel?  
Myslím, že skutečný přítel je osoba, která vás vidí trochu jinak než všichni ostatní. Váží si na vás 
vlastností, které nejsou pro druhé tak zjevné ale pro něj zajímavé. Skutečnému příteli můžete říct 
cokoli bez toho, abyste se báli, že vás odsoudí. Člověk, kterému na vás záleží, pro vaše štěstí udělá 
vše co je potřeba, třeba za cenu vlastní nelibosti nebo ztráty. Ví, že máte špatné vlastnosti. A přesto 
na vás i po sto osmé počká, když znova přijdete pozdě.  
Dnes se přátelství hodně podceňuje. Ti, kteří si přátelé našli nechť si je střeží jako ten největší poklad. 
Přítel je osoba, která s vámi nezištně a zcela dobrovolně ponese váš kříž. 
 



 

Diskuze :  

V tuto chvíli by měla proběhnout diskuze. Nejlépe by bylo, kdyby členové zareagovali sami 

spontánně, dle toho co je zaujalo či nezaujalo na textu, s čím souhlasí či nesouhlasí, popř. se zeptat 

na nějaký dotaz. Pokud by se členové příliš zdráhali, vedoucí může nabídnout otázky do diskuze: 

-Co očekáváte od skutečného přítele? 

-Je těžké být někomu přítelem? 

-Je přátelství pouze zištné simbiozní  společenství dvou lidí nebo nás učí něco víc ? Co ? 

-Vybíráme si přátelé sami? 

-Dokáže přátelství samo o sobě existovat jako perpetum mobile nebo je třeba do něj investovat ? 

Vyhodnocení modlitba: 

Pokud členové nezareagují ani na jednu z těchto otázek tak nastane krize, ze které vás vytáhne pouze 

duch svatý a nějaká dobrá hra, Která by neměla chybět skoro na žádném spolču, zvláště, když členové 

jsou převážně mladšího věku. Ještě před tím se vedoucí diskuze pomodlí spolu s ostatními nad 

pobraným tématem. 

Hra :   Téma –Přátelství  

V případě krásného počasí by bylo fajn jít ven a zahrát obyčejnou, ale vždy účinnou hru na důvěru. 

Jeden ze členů padá z vyvýšeného místa a ostatní jej chytají. Tato hra pomáhá posílit důvěru, utvrdit 

přátelství a přináší spoustu humorných chvil  

V případě špatného počasí doporučuji zahrát upravenou verzi hry kufru nebo aktivity. Členové si 

vytvoří dvojice a společně si navzájem budou kreslit vysvětlovat, nebo jeden druhému pantomimicky 

předvádět nějaké slovo či činnost. 

Informace- 

Je třeba stanovit službu na jídlo na příští týden,popř. rozdat informace a rozdělit úkoly, co se týče 

přípravy nějaké farní akce. 

 

Závěrečná modlitba :  

Služba, která se modlila na začátku nyní zakončí společenství nějakou kratší modlitbou. Pokud je 

přítomný kněz, dá mládeži požehnání… 

…a domů!!!:)  


