Církev – dům z živých kamenů
Proč?
Své místo a svůj úkol máš nejen tam, kde bydlíš, nebo ve společném „domě světa“, ale
také ve společném „domě církve“, to znamená ve farnosti, do které patříš. Víš o něm?

Co?
Domy jsou různé
Domů jsou různé druhy. Každý může postojem, gestem předvést ten svůj a ostatní
hádají. Může třeba také pantomimou znázornit, čím je významný, proč se do něj chodí,
např. nakupovat, učit se, léčit se apod.
Náš dům
Skupina děti může společně postavit „svůj dům“ pomocí rukou, nebo tím, že se postaví
jeden ke druhému. Pokud máme k dispozici pomůcky, můžeme využít kostky nebo různobarevné čtverce papíru, filce nebo textilu.
Každý může předem vybavit, vyzdobit, dotvořit „svou cihlu“, svůj obdélník papíru, příp.
na něj ozdobně napsat své jméno a třeba to, co umí nebo rád dělá. Jednotlivé papíry
pak k sobě přilepíme lepicí páskou nebo samolepkami. Aby byl dům hezký, můžeme
vynechat místa na okna a dveře.

Přemýšlíme, jaké výhody a nevýhody má dům postavený v takové spolupráci. Jak se liší
od domu, který by si postavil každý sám.
• V čem je pevný a v čem vratký?
• Bude v něm spíš pořádek nebo chaos?
• Co se dá udělat, aby se v domě bydlelo všem dobře?
Společný dům je i škola
Co bych v něm vylepšil/a? Čím bych přispěl/a?
Společný dům je i kostel
Co bych v něm vylepšil/a? Čím bych přispěl/a?

Tady můžeme doplnit znalosti z příslušného čísla časopisu DUHA (18/ 2018–2019):
farnost, diecéze, provincie, biskup, papež... Služba slova, služba slavení, služba bližním,
služba společenství.

Návrh postupu:
Z kartonu vystřihneme co největší obrys domu,
příp. kostela . Lepíme do něj fotografie z různých
farních akcí, příp. do něj píšeme svá jména a jména lidí, které z farnosti známe. Dopředu umístíme
obrázek Ježíše.
Modlitba
Shromáždíme se kolem svého výtvoru a pomodlíme se:
„Bože, děkujeme ti, že i my můžeme spolupracovat na Tvém díle. Amen.“

Ilustrace Karolíny Markové z metodiky pro 5. třídu SPOLEČNĚ VYTVÁŘÍME BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ, Kartuziánské nakladatelství 2004.

Čím bych chtěl/a přispět?
K promýšlení těchto možností využijeme plakát k
příslušného čísla, příp, si můžeme vytvořit plakát
vlastní (a pak jej umístit ke vchodu do kostela)

