Cesta ke Vzkříšenému Ježíši
Duchovní příprava formou hry na Velikonoční vigilii- odpolední hra
(14:00)
Cesta na formu stopovačky (obrázky s paškálem – symbol Veliké noci). Cílem je donést oheň, kterým
se zapálí oheň Velikonoční noci a symbolické předměty, které se budou přinášet při Velikonoční vigilii
– slavnosti Vzkříšení.

Úvod – Setkání s Kristem ležícím v hrobě a poděkování za jeho
výkupnou smrt.
[ Symbolická odměna: svíčky ]
•

Rozdělení na dvě skupiny -> mají za úkol vymyslet modlitbu vyjadřující úmysl: „umřel vám
někdo velmi blízký, pro vás hodně udělal (zemřel na kříži) -> máme mu za to poděkovat…“

•

za modlitbu dostanou svíčku, kterou si zapálí a vyrazí na cestu. Pokud svíčka zhasne, mohou
si ji znova zapálit

Stvoření – Bůh tvoří z lásky k člověku svět, který mu dává darem. (Gn
1,1-2,2)
[ Symbolická odměna: kulička – symbol stvořeného světa]
•

musí přinést vzorek vody (sehnat si něco, do čeho to dají), prach země (hlínu), 5 druhů rostlin
a 5 stromů; vyjádřit nějak Slunce, něco ze živočicha (např. ptačí pírko), lidský výrobek / věc

Zkouška Abraháma – Víra v Boha má své období zkoušek. Není snadné
vždy snadné najít směr. Musím věřit tomu, který mě doprovází. (Gn 22,118)
[ Symbolická odměna: hřebíky – symbol obětního nože ]
•

hra s píšťalkami: jeden ze skupiny zná směr cesty, ostatní ne a musí je pomocí píšťalky navést
k cíly; na začátku si mezi sebou domluví signály (určitý druh tónu píšťalky), zavážou se jim
oči a musí celá skupina dojít na určené místo.

Průchod mořem – Mým cílem cesty je Země zaslíbená (ztracený ráj).
Musím však projít mořem, vzdát se svého hříchu a nechat se očistit
jejími vodami. Bůh je se mnou. (Ex 14,15-15,1)
[ Symbolická odměna: mušličky z moře – symbol mého směřování do Zaslíbené země ]
•

přechod určitého prostoru (např. na ostrov na Bagru) pomocí kartonů, nikdo se nesmí
dotknout země, pouze šlapat na kartony. Pouze tak mohou postupovat k určenému cíli.

Přenesení epištoly – Skrze křest máme podíl na Ježíšově životě, smrti a
zmrtvýchvstání. (Ř 6,3-11)
[ Symbolická odměna: svitky evangelia – symbol radostné zvěsti vzkříšení ]
•

na ostrově bude papír s epištolou, musí ji “přenést” na určité místo – tj. zapamatovat si vždy
kousek a ten pak přepsat, nebo si to někam poznamenat atd.

Závěr
•
•

Společné zakončení u Božího hrobu, kam přinesou oheň.
Symbolické odměny se budou přinášet v obětním průvodu při vigilii Vzkříšení.

Pomůcky:
•
•
•
•
•
•

Evangelium smotané do ruličky, s pečetí (pergamen – malé svitky)
Rozstříhaná jednotlivá čtení z vigilie Veliké noci- budou dostávat za splněný úkol
Hřebíky – symbolické ztvárnění obětního nože
Píšťalka
Stopovací symboly – symbol paškálu
Mušličky z moře

