
Závěrečná animátorská práce

Význam duchovní četby v životě křesťana
Jakub Svoboda

ABSTRAKT: Cílem tohoto ”spolča”je ukázat důležitost duchovní četby, ukázat příklady takovéto vhodné četby
a motivovat mladé k četbě obecně a k duchovní četbě obzvlášť.

Program:
18:45 - 19:15 Večeře
19:15 - 20:00 Hlavní téma
20:00 - 20:45 Hra navazující na téma
20:45 - 21:00 Závěrečná modlitba
po 21:00 Úklid a konec spolča

Večeře
Je osvědčené začínat spolčo večeří, krátce po mši svaté, všichni mají možnost si sdělit zážitky od minule. Také
je to příjemný začátek, v přípravě večeře se střídají všichni účastníci.

Hlavní téma
Význam duchovní četby v životě křesťana

1. Diskuse (cca 10-15 minut podle nálady a zapojení ostatních)
Na začátku je dobré vyvolat diskuzi, vzbudit zájem o téma, diskuze je složitá na odhad reakcí, ale pro přidržení
se tématu mohou být použity otázky jako: Jak často čtete? Kterou knížku máte nejraději? Co právě čtete? Máte
knížku, ke které se rádi vracíte?
Později je dobré klást otázky blíže k tématu: Jak často čtete Bibli? Četli jste v poslední době duchovní četbu?
Jakou, jak se vám líbila?

2. Vlastní zkušenost s četbou duchovních knih ( x < 10 minut)
Navodit otázky jako: Proč čtu duchovní četbu? Co mi to dává, k čemu mi to je? Proč by jí měli číst i ostatní?
Která duchovní četba mě oslovila, která se mi líbila?
A nakonec tyto otázky také zodpovědět.
V této části mohu také poukázat na křesťanské autory nepíšící přímo duchovní četbu jako je třeba Marek Orko
Vácha nebo jiní.

3. Čas na moudré knihy (25 minut)
Přečíst úryvek z knihy přísloví, první kapitola (verš 2-9)
Jak poznat moudrost a kázeň, jak pochopit výroky rozumnosti, jak si prozíravě osvojit kázeň, spravedlnost, právo
a přímost, aby prostoduší byli obdařeni chytrostí, mladík poznáním a důvtipem. Bude-li naslouchat moudrý, při-
bude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.
Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Můj synu, poslouchej otcovo
kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Budou ti půvabným věncem na hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle.
Tento text také pojednává o duchovní četbě, která je právě tím zdrojem moudrosti, o které mluví Bible v příslo-
vích.
Také by zde byl prostor k přiblížení určité knihy, zvolil bych knihu ”Dopisy z vězení”, knihu o Tomáši Morovi.
Je to můj biřmovací patron a může zaujmout svou čistotou postojů, která je stále aktuální i v moderní době, je
na něm také zajímavé, že se nebál vzepřít se režimu, ve kterém žil a dělal co je správné.
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Hra

Na výrobu knihy
Hra bude individuální, jeden může být jasný vítěz, ale k vítězství bude potřeba spolupráce.
Všichni se rozdělí do tří rovnoměrně velkých skupin, s názvy: Inspirace, Autor a Nakladatel a dostanou obnos
hracích peněz
Skupina inspirace bude mít za úkol na vyznačené ploše, sbírat papírky na kterých budou úryvky z knih, každý
papírek bude mít hodnotu (důležitá později), také všichni musí utíkat před Nudou a Plagiátorstvím (lidé, kteří
je chytají při sběru papírků) - chycení je sankciováno.
Lidé z této skupinky se potom nasbírané papírky budou snažit prodat někomu ze skupinky Autor, ti, pokud si
text koupí, musí přiběhnout ke stanovišti A a odevzdat papírek, poté běhají mezi stanovištěm A a B a vždy se
snaží si zapamatovat co nejvíce textu ze stanoviště A a odvykládat ho na stanovišti B, když se jim toto podaří
s celým papírkem, mohou se pokusit jej prodat někomu ze skupiny nakladatel, tito musí udělat jeden z úkolů
(chození poslepu, běhání, cvičení obratnosti . . .), tento úkol je odvislý od prostředí, ve kterém se bude hra hrát.
Nakonec budou moci prodat knihu čtenáři, který za ní zaplatí obnos peněz (ten se může neustále měnit, podle
principu poptávky a nabídky).
Každý se vystřídá na každé pozici, aby hra byla spravedlivá, vyhrává ten, který má nakonec nejvíce peněz.
Pokud v některé ze skupin bude potřeba méně hráčů než je třetina z celkového trhu (zase závisí na prostředí),
udělá se menší skupinka, ale zařídí se to tak, aby se na jednom místě prostřídali všichni.
Je to jen stručný návod co se bude dělat, nejsou to přesné pravidla, na ošetření všech potíží, které se mohou
vyskytnout (třeba v případě méně lidí, můžeme vytvořit další skupinu s názvem plagiátorství atd.).

Závěrečná modlitba

Začneme písničkou, předneseme Pánu své díky a také své prosby. Pomodlíme se x-átek (kde x =počet lidí
přítomných na spolču, pozor, toto se může protáhnout).
Potom bych přečetl modlitbu studujícího Tomáše Akvinského (YOUCAT, druhý díl str.119):

Modlitba studujícího
Stvořiteli vesmíru,
prameni světla
a moudrosti,

mocný počátku všeho.
Prozař svým světlem temnotu

mého rozumu
a vzdal ode mě tmu
hříchu a nevědomosti.

Dej mi bystrého duch, abych poznával,
dej mi paměť, abych si zapamatoval,

dej mi schopnost správně a důkladně pochopit,
dej mi jemnocit a dar přesného výkladu

i plnost a půvab vyjádření.
Nauč mě počátkům, řiď průběh
a doprovoď ke zdárnému konci,
skrze Krista, našeho Pána.

Amen

Po písničce modlitba skončí a s ní i celé spolčo.
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