Náměty

Co dělat nejen s dětmi v rámci Noci kostelů

Světlo v kostele
Pomůcky: časopis DUHA 15/2013�2014, výkresy a úhly, příp. slepý plánek kostela, tužky, vitraj okna,
které se v kostele nachází

Děti mohou plnit různé úkoly:
• Najdi nejsvětlejší místo v kostele. Poznáš ho také podle toho, že na něm něco najdeš, např. nádobu s černými kamínky, obrázek, další úkol apod. Podobně najdi
nejtmavší místo v kostele.
• Všimni si, které předměty v kostele vrhají nejzajímavější stíny, vezmi si výkres a
úhly a zkus je nakreslit. Možná jsou v kostele i zajímavá okna nebo vitraje, kterými
proniká světlo. Možná se vám je podaří překreslit nebo přefotit a připravit dětem
jako omalovánku „pdole skutečnosti“.
• Spočítej v prostoru kostela všechny svíce, příp. označ v plánku kostela, kde jsou
svíce. Jsou i nějaké svíce na obrazech? Číslo zapiš, např. na arch papíru, kde už jsou
další výsledky.
• Najdi, kde je v kostele „věčné světlo“. Pojmenuj různé další druhy svící a to, k čemu
v kostel slouží. Pomůže ti číslo časopisu DUHA 15/2013�2014, s. 3.
• Zkus si stoupnout před ambon a přečíst text o tom, jak Ježíš uzdravil slepého, který
najdeš v časopise DUHA 15/2013�2014, s. 2. Jaké to bylo?
• Ve vhodném temném zákoutí si mohou děti posvítit svící na vhodný text, např. Neboj se!

Zdobíme svíce
Pomůcky: svíce, pláty barevného vosku, příp. knoty a voskové včelí pláty (k dostání v prodejnách se
včelími potřebami), nůžky

Na vhodném místě v kostele si mohou děti zdobit svíce plátovým barevným voskem,
příp. vyrábět svíce přímo ze včelích plátů.

Kreslíme z čajových svící
Pomůcky: Na vhodné místo připravíme velký tác s pískem, příp. jemným pískem vysypeme oddělenou
část na zemi. K ploše položíme čajové svíce a svíci, od které se mohou zapalovat.

Kdo chce, může čajovými svícemi nakreslit jednoduchý obrázek, např. cestu, srdce,
dům apod. Svícemi můžeme napsat své jméno, příp. jméno toho, komu přejeme dobré.

Co znamená, když se řekne...
Pomůcky: Na bočních oltáří mohou být umístěny archy papíru a psací potřeby

Příchozí mohou volně dopisovat některé z biblických vět týkajících se světla, např.
Lid, který chodil ve tmě uviděl světlo...
Světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila...
Nedávat svou lampu po poklop...
Být jeden druhému světlem...
Apod.

Přeji ti světlo...
Pomůcky: proužky papíru, psací potřeby

Kolem paškálu nebo na jiné vhodné místo kolem svíce mohou návštěvníci pokládat
na zem proužky papíru se svými přáními světu, příp. s prosbou o modlitbu, nebo se
jmény lidí, kteří podle nich potřebují ve svém životě světlo.

Kvíz o světle
Pomůcky: proužky papíru, psací potřeby

Děti si mohou vyplnit kvíz o světle, který jim připravíme, příp. se inspirujeme kvízem
v časopise DUHA 15/2013�2014, s. 18. Otázky mohou být schovány na různých místech v kostele a děti je hledají podle plánku, příp. podle rozsvícené čajové svíce.

Osvětlení kostela
Podívej se zvenku, jak je kostel osvětlený. Pomůže ti v tom text a test v časopise DUHA
15/2013�2014, s. 13.

Bible o světle
Na vhodném místě mohou být k dispozici návštěvníkům biblické texty o světle. Mohou být napsané na vhodnou upomínku kostela nebo přímo na čajovou svíci.

