
Náměty 
Co dělat nejen s dětmi v rámci Noci kostelů

Modlitební zeď
Pomůcky: tužky, kartičky

Na vhodné místo připravte tužky a papírové kartičky (např. samolepicí), na které mo-
hou návštěvníci zapisovat své prosby, přání a osobní modlitby. Tuto činnost vhodně 
uveďte.
Např. Kostel je vnímán lidmi mnoha generací jako prostor modlitby – lidé zde svěřovali 
a svěřují Bohu svou radost, svůj smutek, svůj strach i své touhy. I vám se nabízí příle-
žitost se podobným způsobem zamyslet nad tím, co je pro vás, pro lidi kolem vás i pro 
společnost dobré a důležité. 
Náměty k otázkám
•	  Co bys chtěl/a Bohu říct? Co jsi chtěl/a Bohu už dávno říct? 
•	  Co ti leží na srdci? Na co by ses chtěl Boha zeptat? 
•	  Na co by sis chtěl postěžovat? 
•	  O co bys chtěl Boha poprosit? 
•	  Chceš mu za něco poděkovat? 

Moje velká otázka
Pomůcky: tužky, kartičky

Kostel je pro křesťany místo setkání v Bohem. Zkus následující myšlenkový experi-
ment:
Představ si, že by ses mohl/a osobně setkat s Bohem. Na co by ses ho chtěl/a zeptat? 
Promysli si to a jestli chceš, napiš svou otázku na kartičku, aby si ji mohli přečíst také 
ostatní.

Bůh je jako...
Pomůcky: tužky, kartičky, příp. vhodné obrazové karty (R. Oberthür, Obrazy života - život v obrazech)

Křesťané věří, že Bůh tak převyšuje naše možnosti ho pojmenovat, že o něm můžeme 
mluvit pouze pomocí obrazů a přirovnání a i kdyby se nám to povedlo, Bůh bude vždy 
jiný.



Představ si, jaký asi Bůh je, a zkus to vyjádřit dokončením věty:

BŮH JE PRO MĚ JAKO...
Jestli si nevíš rady, rozhlédni se nebo se projdi prostorem kostela, příp. si prohlédni 
obrazové karty. Možná ti napoví.
Svou větu pak napiš na kartičku. Možná tak už najdeš nějakou podobnou. Můžeš je 
dát vedle sebe.

Kde by mi mohl být Bůh nejblíž...
Pomůcky: tužky, kartičky, příp. vhodné obrazové karty (R. Oberthür, Obrazy života - život v obra-
zech)

Křesťané věří, že Bůh je v kostele člověku zvláštním způsobem blízko. Najdi si v pro-
storu kostela místo, které ti bude připadat nejkrásnější a kde ti bude příjemně. Posaď 
se a chvíli jen tak přemýšlej. Co tě napadalo?

Hledej, kde to je
Pomůcky: fotografie detailů inteeriéru kostela

Na vhodném místě rozložíme fotografie detailů kostela, příp. vybrané obrazové karty. 
Děti nají za úkol si jeden z nich vybrat a v kostele jej najít. Úkol splní, když obrázek 
přiloží ke skutečné věci. Může se jedna např. o detail obrazu, rámu, zdobení křtitelni-
ce, dlažba apod.
Obrazové karty umožní větší abstrakci.
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