Téma: Slavnost Všech svatých
Setkáme se ve farní čajovně, kde pravidelně probíhají naše setkání. Po příchodu necháme
prostor (cca 15 minut) pro volnou zábavu. Můžeme si společně popovídat, co se stalo nového
za dobu, v níž jsme se neviděli a uvařit si čaj, ať navodíme pohodovou atmosféru.
Přibližně v 16:15 začneme krátkou společnou modlitbou. Pomodlíme se svými slovy,
poděkujeme, že jsme se sešli, a vybranou písní k Duchu svatému poprosíme, aby nás celé
setkání doprovázel.
Připomenu, že se budeme zabývat tématem slavnost Všech svatých a můžu začít…
A jdeme se vzdělávat…
To, co budu říkat, posílám v příloze, ale jen tak pro představu… Ze začátku řeknu něco o
historii slavení slavnosti Všech svatých – kdy a kde se začala tato slavnost slavit. Potom se
zaměřím na výraz „společenství svatých“, který vyslovujeme při vyznání víry, a objasním, co
si pod tím můžeme představit. Řeknu, proč je pro nás společenství důležité a odpovím na
otázky: „Jakým způsobem nás vedou svatí k modlitbě a jestli je dovoleno uctívat ostatky
svatých“.
Diskuze
Po skončení tohoto tématu se rozdělíme na dvě skupinky. Každá půjde do jednoho rohu
místnosti, abychom se vzájemně nerušili. Rozdám papírek s otázkami, nad kterými bude
každá skupinka uvažovat a diskutovat.
Otázky budou tyto:
-Kterého svatého sis vybral jako biřmovacího patrona a proč? Čím je pro tebe vzorem?
-Máš ještě jiného oblíbeného světce?
-Znáš u světců, čeho/koho jsou patrony? Může se nám to k něčemu hodit?
Na poslední otázku bych v každé skupince diskuzi rozvinula… Při problémech v životě nám
mohou světci pomáhat; příklad: -problémy v rodině/v manželství-sv. Josef, sv. Zdislava…
-patron zamilovaných-sv. Valentýn
-čeká mě pěvecké vystoupení a mám strach – sv. Cecílie (patronka hudby)
-jedu autem, na kole… – sv. Kryštof (patron řidičů)
Myslím, že všechny bude zajímat, koho můžeme prosit o pomoc ve škole. Budu mít
připravené patrony různých vyučovacích předmětů a řeknu jim, že patronkou matematiků je
např. sv. Barbora, sv. František z Assisi je patronem ochránců přírody, takže ho můžeme
prosit o pomoc v biologii. Nebo když nás čeká ústní projev před třídou spolužáků a máme
z toho stres, o pomoc a pěkné vyjadřování můžeme poprosit sv. Kateřinu Alexandrijskou…
Po diskuzi se krátce pomodlíme nad probraným tématem – Pane, děkujeme ti za tvé slovo,
které nám dáváš skrze Písmo a Katechismus. Dej, ať se podle něj snažíme žít. Amen.

Kdo si hraje, nezlobí
Rozehřívací úkol ;) Rozdělíme se na 2 týmy. Když hru odstartuji, týmy vyběhnou směrem k
fulneckému kostelu a jejich úkolem bude poznat na obrazech a soškách v kostele co nejvíce
svatých, zapamatovat si je a do 5 minut se vrátit (kostel je hned vedle fary a stěny jsou plné
maleb). Poté je sepíší a který tým bude mít víc, ten vyhrál.
Hra (-nejlépe na farní zahradě, popř. na chodbě)
Zůstaneme rozděleni do dvou týmů. Hra spočívá v tom, že všichni ve skupině si stoupnou do
řady, chytnou se za ruce a zavážou (zavřou) si oči, kromě prvního a posledního. Po
odstartování hry poslední hráč vyběhne na určité místo (asi o 20m dál), kde budou na zemi
papírky s písmeny. Zapamatuje si jedno písmeno, přiběhne k týmu, chytne se posledního za
ruku a musí mu bez jakéhokoli mluvení (pomocí signálů přes ruku*) písmenko předat.
Písmenko putuje celým týmem až k prvnímu, který si ho zapíše. Takto budou všechna
písmenka putovat až k prvnímu. Když poslední oznámí, že všechny písmenka už předal, tým
se seběhne k papíru s písmeny, která k němu „doputovala“. Je to šifra, ze které vznikne jméno
svatého, např. SNODCOBO = DON BOSCO.
*Signály můžou vypadat takto: A=1 stisk, B=2stisky, C=3 stisky… atd. (doufám, že všichni
umí dobře abecedu  )
Po skončení hry se přemístíme zase do čajovny, kde bude prostor pro připomínky k dnešnímu
programu. Pak řeknu, jaké téma nás čeká další setkání, a také bych chtěla informovat o
akcích, které se chystají v blízké době v děkanátu/diecézi.
Závěrečná modlitba v kroužku se zapálenou svíčkou uprostřed (prosby a díky). Také
zazpíváme písničku s kytarou a rozjedeme se domů…
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Téma: Slavnost Všech svatých
Něco z historie…
Když se podíváme do historie, slavnost Všech svatých má své kořeny v památce všech
mučedníků. Památka mučedníků se slavila na Východě už od 4. století. V syrském obřadu to
bylo v době Velikonoční a v byzantském obřadu na první neděli po Seslání Ducha svatého.
Od 8. století se v Irsku a v Anglii začal slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků). Brzy
se slavení tohoto svátku rozšířilo. Slavíme 1. 11. nejspíš proto, že u Keltů začínal v ten den
nový rok.
Co je Společenství svatých?
Při vyznávání víry se modlíme: „Věřím … ve společenství svatých“. Ale co to vlastně
to „společenství svatých“ znamená? Když otevřeme knihu Youcat, najdeme definici: „Ke

společenství svatých patří všichni lidé, živí i zemřelí, kteří vložili veškerou svou naději
v Ježíše a kteří k němu byli přivtěleni křtem. Protože tvoříme v Kristu jedno tělo, žijeme ve
společenství zahrnujícím jak nebe, tak i zemi.“
V knize Věřím se můžeme dočíst, že Apoštol Pavel společenství všech členů církve nazývá
„svatí“. Existují tři stavy církve. K prvnímu patříme my, kteří jsme ještě jako poutníci na
cestě ke svatosti a ke království Otce, kde ho budeme vidět tváří v tvář.
Naši zemřelí bratři patří k druhému stavu. Mnozí z nich se ještě očišťují, než dojdou k těm,
kteří jsou v Boží slávě (třetí stav), kam odešel zmrtvýchvstalý Kristus, aby nám připravil
místo. Ať jsou v tom nebo onom stavu, „všichni, kdo jsou Kristovi a mají jeho Ducha, srůstají
v jednu církev a v něm jsou navzájem propojeni“ (KKC 954).
Co nám dává společenství?
Jen ve společenství může každý člověk rozvinout své zvláštní dary a uplatnit to, co patří
jedinečně a zvlášť k jeho bytosti, a takto uskutečnit svou osobnost. Společenství je pro nás
životně důležité. Pro nás křesťany je tímto společenstvím církev.
Ve společenství svatých se „malí“ stávají vzory. Vždyť i Ježíš bere děti do náručí a říká
dospělým: Vezměte si za vzor jejich důvěru, neboť „jestliže znovu nebudete jako děti, jistě
nevejdete do nebeského království“ (Mt 18, 3). V tomto společenství je každý přijat a může se
nechat proměnit Duchem. Trpící se dozvídají, jakou mají naději. Neboť Ježíš uzdravuje
nemocné a postižené a osvobozuje posedlé zlým duchem. Panna Maria, Spasitelova Matka, se
stává výslovně matkou všech, kdo patří k církvi. Svou vírou, nadějí a vroucnou láskou se nám
v řádu milosti stala matkou a její mateřský vztah k nám má věčnou platnost (srov. KKC 968969). V tomto společenství si všichni vzájemně pomáhají a modlí se za sebe. Svatí v nebi se
přimlouvají za nás na zemi. Svatá Terezie z Lisieux prohlásila: „Chci opustit nebe, abych
mohla konat dobro na zemi“ (Autobiografické spisy, Poslední rozhovory, 17. července). My
se zase naopak modlíme za zemřelé, aby vstoupili do Otcovy slávy. Modlíme se také za sebe
navzájem, aby nás Duch svatý posiloval v křesťanském životě.
Jakým způsobem nás svatí vedou k modlitbě?
Svatí jsou ti lidé, které zapálil Duch svatý. Už za svého života se horlivě a vytrvale modlili.
Proto jsou nám vzorem k modlitbě. I když se svatým nikdy neklaníme, můžeme je v modlitbě
prosit, aby se za nás přimlouvali v našich záležitostech u Božího trůnu.
Je dovoleno uctívat ostatky svatých?
Úctou k relikviím se snažíme projevit respekt a úctu k váženým osobnostem. Ostatky svatých
uctíváme správným způsobem tehdy, když tím chválíme Boží působení v lidech, kteří žili
v naprosté odevzdanosti Bohu.
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