
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nazval jsem vás přáteli…“ 
   Jan 15, 15-16  

Téma:    „Nazval jsem vás přáteli…“ Jan 15, 15-16 
 
Cíl:   Poznání hodnoty přátelství, stmelení kolektivu třídy 
 
Obsah:  Společné přemýšlení o vtazích mezi lidmi  a mezi  
                 člověkem a Bohem a  aktivity zaměřené   
    na komunikaci, spolupráci  a   poznání sebe sama 
 
Časová dotace:  Čtvrtek 18.00 hod. – sobota 13.00 hod. 
 
Doporu čený v ěk: Sekunda osmiletého gymnázia, 12 – 13 let 
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2. Časový plán duchovní obnovy 
 
čtvrtek: 
 
18.00 hod.   Úvodní slovo k duchovní obnově 
20.00 hod.   Aktivita „Oheň přátelství“ 
22.00 hod.         Krátké temátko „ o modlitbě“,   modlitba vedená studenty 
 
 
pátek: 
 
  8.00  hod.   Ranní modlitba 
  9.00  hod. Dopolední blok duchovní obnovy „Není dobré, aby byl člověk sám“,   
 „Společenství, která vytváříme“ 
             Aktivity 
  
12.00 hod.   Oběd 
 
14.00 hod. Odpolední blok duchovní obnovy „Komunikace“, „Důvěra“, „Věrnost“ 

Aktivity 
 
17.30 hod. Příprava ke slavení bohoslužby 
18.00  hod. Bohoslužba 
20.00  hod. Večerní program, který připraví studenti 
21.30  hod. Večerní modlitba „Nazval jsem vás přáteli“ 
 
 
Sobota: 
 

        8.00 hod.      Ranní modlitba vedená studenty 
9.00 hod.        Dopolední program duchovní obnovy: „ Ježíš Kristus přítelem nás všech“ 
 aktivita:  „Recept přátelství“ 

 
 
 

 
3. Úvodní slovo k duchovní obnově 

 
Duchovní obnova je pro vás termín nový a neznámý, skládá se ze dvou částí, které si nyní 

vysvětlíme. Začneme od konce: 
 
 

2.1. Obnova 
 

Obnovit znamená dát něčemu nový tvar, něco očistit, udělat pěkným, aby to dovedlo sloužit. 
Takovým způsobem se můžeme obnovit i my sami. Často se ocitáme pod nánosem problémů 
a táhneme za sebou starosti jako kouli na noze a ani si mnohdy neuvědomíme, jak nás koule 
brzdí a sráží. Proto je dobré čas od času se zastavit, zklidnit se a pohlédnout na sebe samé, tak 
jako je možné pohlédnout do studánky jen pokud je její hladina klidná, jen tehdy můžeme vidět 
všechen nános, kterého je lepší se zbavit. A tak i my teď můžeme začít očišťovat své nitro – 
obnovovat se. 
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2.2. Duchovní 

 
S tímto termínem je už trochu potíž, protože věci duchovní jsou očím neviditelné, podstatné 

věci jsou očím skryté, ale pokud pohlédneme na člověka… 
…pohlédneme na člověka nakupujícího a supermarketu, tak jej vidí prodavač 
…jako na voliče, tak jej vidí politik. 
…jako na studenta, který touží po vzdělání, tak jej vidí učitelé. 

Člověk může být kamarád, přítel, rodič, dítě, hromádka kostí a shluk bílkovin, instalatér a tak 
by se dalo pokračovat ještě dlouho ale skutečná podstata by nám víc a víc unikala. Všechny tyto 
pohledy jsou totiž jednostranné a částečné. Pravdou je, že každý z nás má tři rozměry svého bytí, 
jejich sloučením je lidská bytost. 
 
Rozměr tělesný  - žije z potravy 
Rozměr duševní  - žije z kultury a vzdělání 
Rozměr duchovní  - žije ze vztahů, ze vztahů mezi lidmi a mezi člověkem a Bohem   
 

Který z těchto rozměrů je nejdůležitější? 
Všechny jsou stejně důležité a je třeba je stejnoměrně rozvíjet. Žádného z nich není možné se 

vzdát  A ačkoli se hodnoty duchovní a duševní nedají změřit, člověk, jemuž chybí víra, naděje, 
láska, odpovědnost, společenství trpí a trpí i lidé kolem něj. Člověk je tedy bytost trojrozměrná 
a jde nám o to rozvíjet svou osobnost celistvě, tedy třemi směry. 
 

Na duchovní obnově se tedy budeme věnovat očišťování svého nitra a prohlubovat vztahy  
s lidmi a vztah s Pánem Bohem, budeme se zabývat duchovními hodnotami, abychom postupně 
došli k plnosti našeho života. 
 
 

3. Úvodní aktivita „Oheň přátelství“ 
 
Cíl:  seznámení se a proniknutí do témata duchovní obnovy, uvědomění 

si svého místa ve třídě, motivace pro hledání duchovních hodnot 
 
Charakteristika:  Aktivita, která představuje obraz pouti k ohni přátelství, který v sobě může 

zažehnout každý, pokud po tom opravdu touží. Tato pouť vede přes přijetí 
hodnot jako jsou láska , oběť, odpovědnost… 

 
Motivace:  Instruktoři vysvětlí dětem, že se společně vydají hledat oheň přátelství 
 
Materiál:  louče pro „průvodce“, svíčky, texty pro přemýšlení a      meditaci po cestě 

k ohni (úryvky z Písma, Příběhy pro potěchu duše, Příběhy pro duši 
o pravdě, lásce, přátelství, naději…3 – 4, podle délky trasy), pro každého 
asi 70 cm dlouhé lano 

 
Realizace:   Dva instruktoři – průvodci s loučemi vedou skupinu dětí (větší skupinu je lépe rozdělit 
na dvě menší a vést je po různých trasách) cestou vyznačenou hořícími svíčkami, u kterých je text 
k přemýšlení, text se čte nahlas, je možné o něm chvíli diskutovat a pak se v tich vydají k další 
svíčce, kde se čte jiný text až společně dojdou k ohni. U ohně sedí člověk, začne k nim hovořit. 
 

„Vydali jste se hledat oheň přátelství, je to nádherný  a nesnadný úkol, někteří lidé se vzdali – 
žijí osaměle v neskutečných povrchních vztazích, mnozí na krásu přátelství raději, zapomněli, 
zdálo se jim příliš náročné a namáhavé tvořit opravdová přátelství...Je úžasné, že jste započali 
tuto pouť, kéž v ní vytrváte.“ 
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Přiměje děti, aby každý vytáhl svůj kus lana. „Toto lano představuje váš život, kéž je dokážete 
propojovat pevně a trvale  s ostatními lidmi. Poslyšte!“ (Čte text na velkém ohořelém pergamenu)  

    „V přátelství nejde o to být milován, ale milovat 
nejde o to užívat, ale dávat, 
nejde o to prosazovat sebe, ale jít spolu druhými, 
nejde o to prosazovat svůj život, ale nasazovat jej, 
nejde o to, aby přítel dělal, co chci já, ale abych já dělal  co chce můj přítel, 
nejde o to vzdávat se utrpení, ale utrpení smysluplně snášet, 
nejde o to, kdy zemřu, ale zda zemřu s vědomím, že jsem poznal opravdové přátelství.“ 

„Kéž dokážete v životě vytvářet opravdová přátelství. Nyní máte příležitost očistit a obnovit své 
nitro, aby ve vás mohl vzplanout oheň přátelství A jako důkaz toho, že se o to budete snažit, 
stvrďte svůj úmysl svým podpisem.  

Všichni se postupně podepíší na pergamen a vezmou si jej s sebou a vrátí se společně 
zpátky. Text je vhodné znovu přečíst hned při večerní modlitbě. 
Ukončení aktivity proběhne při závěrečné bohoslužbě, kdy si před modlitbou  „Otče náš“ (stojí se 
v kruhu kolem oltáře) svážou navzájem oba konce lana, jako symbol jednoty, dobrých vztahů 
a vůle dále je budovat. 
 
 

4.  Dopolední blok duchovní obnovy: 
 „Není dobré, aby byl člověk sám “ 
                                   
 
Cíl:      Bytí s druhými  
 
Obsah:   Meditace o životě člověka ve společenství a aktivity zaměřené 

na komunikaci a spolupráci 
 
Časová dotace:    9.00 – 12.00 hod. 
 
 

4.1. Osamělost 
 
Osamělost vzniká různými způsoby:  

Mnohdy se lidé cítí osamělí navzdory tomu, že mají kolem sebe spoustu lidí, je to tím, že se 
necítí přijatí, že jim nikdo nenaslouchá, jsou zkrátka sami mezi mnoha lidmi, mezi nimiž jsou 
vztahy jen zdánlivé a povrchní. 

Lidé pyšní a nadřazení se sami odsuzují k osamělosti, zvláště když nejsou schopní či ochotní 
vzdát se svých povýšených názorů a zvyklostí. 

Osamělí se mohou cítit lidé, kteří jsou plaší a nadmíru citliví, tzv. introverti. 
Vznikají také zvláštní kamarádství, kdy kamarádi jsou příliš vázáni jeden na druhého, 

nevšímají si ostatních, když jeden z nich odejde, druhý pak velice těžce navazuje nová 
kamarádství a může se cítit osamělý. 
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4.2. Společenství, která vytváříme: 
 
4.2.1. Rodina… 

 
    V rodině člověk vytváří základní vztahy. 
 
4.2.2. Parta… 

 
Každý mladý člověk v průběhu dospívání touží rozšířit své obzory a vytvořit intenzivní vztahy 

nejen ve své rodině, touží být také přijatý a respektovaný. Toto všechno většinou nachází v partě 
vrstevníků, která je tvořena lidmi, kteří sdílejí podobnou zkušenost. Je dobré a důležité někam 
patřit, je dobré a důležité být součástí party, kde se mladý člověk cítí uznávaný a má prostor 
projevit se, tak aby mohl poznávat sám sebe a zjišťovat co umí, co dokáže, kým opravdu je. Parta 
je zvlášť úrodnou půdou pro vznik kamarádství. Je směsicí partnerství, kamarádství, někdy 
dokonce i přátelství. 
 

4.2.3. Třída.. 
 

Ve třídě se ocitáme nedobrovolně, vznikají v ní různé menší podskupiny party na základě 
vzájemných sympatií a společných zájmů a v průběhu času se různě mění a prolínají. Ve třídě 
také snadno vznikají kamarádství – společný úděl, stejné starosti a radosti, velké množství času 
stráveného pohromadě. Mnohdy postupem času vznikají i přátelství.  
 

       
4.3. Dopolední aktivity 

 
Děti rozdělíme do tří až čtyř skupinek. V průběhu dopoledne budou postupně plnit následující 

úkoly. 
 

4.3.1.  Obrův prsten 
 

Cíl: Řešení problému, spolupráce, tělesný kontakt 
 
Realizace hry:  Vraťme se do říše pohádek. Úkolem je vyměnit obrovi Kolodějovi prsten, 
aniž bychom ho probudili. Obr spí na louce. Na vztyčeném prsteníku (tyči) má navlečen obrovský 
volný prsten (pneumatiku). Skupina má svléknou z prstu prsten, aniž by se někdo dotknul prstu, 
čímž by obra probudil. Prsten položí na zem a vymění ho za stejně velkou bezcennou 
pneumatiku, kterou opět bez dotyku na prst navleče. Z popisu je zřejmé, že všichni stále kontrolují 
pohyb prstenu čili pneumatiky. Nesmějí s ní házet. Jakmile se dotkne pneumatika tyče, začíná se 
znova od začátku. Při manévrování s pneumatikou je dovoleno opírat se o tyč. Do řešení 
problému se hned ve vymezené plánovací době zapojí všichni hráči. 

 
 
4.3.2.  Ovčák a ovce 
 

Cíl: Komunikace, tvořivost, spolupráce 
 
Pomůcky:  Šátky na zavázání očí pro celou skupinu, píšťalka, kratší lano nebo 

stojany na vytyčení stáje 
 
Popis:  v této hře musí ovčák zahnat co nejrychleji stádo ovcí do ovčína. Vtip je v tom, že ovce 
osleply, samozřejmě nemluví a ovčák nemůže mluvit a nemůže se pohybovat. Znamená to, že 
musí vymyslet komunikační systém bez mluvení a doteků. Všichni společně zváží nejdůležitější 
signály, včetně signálu „stop“, které by umožnili ovčákovi zahnat stádo ovcí do ovčína. Na volbu 
signalizace a celkové strategie je 10 – 15 minut, Po uplynutí plánovacího času si všichni hráči 
zavážou oči. Potom vedoucí zvolí jednoho hráče ovčákem a ten si sundá pásku z očí. Vedoucí mu 
ukáže, kde jsou dveře ovčína. Poté každou „ovci“ několikrát zatočí a rozmístí je po hrací ploše 
v dostatečné vzdálenosti od sebe. Určí postavení ovčáka, ve kterém setrvá do konce hry. 



 

 6

      Ovčák má navázat beze slov (jinými zvukovými signály) kontakt s ovcemi. Ovce nic 
nesignalizují, jen dávají pozor na ovčákovy povely. Ovce, které dosáhly ovčína, zůstávají potichu, 
mohou si eventuálně sundat pásky z očí. Hra končí v okamžiku, kdy jsou všechny ovce za dveřmi 
ovčína. 

       Vedoucí sleduje bezpečný pohyb ovcí a hlavně jejich vcházení do ovčína. 
 

4.3.3.  Atomové vajíčko 
 
Cíl:  Vzájemná komunikace, spolupráce, rozvoj tvořivosti 
 
Pomůcky:  syrové vajíčko, noviny, několik špejlí, pravítko, tužka 
 
Realizace hry:  Smyslem hry je dopravit vajíčko – „bombu“ neporušené na zem 
z balkónu, okna či z jiného vyvýšeného místa, jinak „vybouchne“. Je možné použít pouze 
poskytnuté pomůcky. Čas na domluvu i realizaci je přibližně 30 minut. 
 
 
Společná aktivita na celé dopoledne pro všechna družstva:  
 
 

4.3.4.  Stavba věže 
 
Cíl:  Komunikace, spolupráce, tvořivost, vytrvalost 
 
Pomůcky:  Tvrdý papír formátu A3 a A4 , noviny, pravítko, lepidlo, nůžky, tužka, 

několik špejlí, kružítko 
 
 
Motivace:  „Chceš – li lidi znepřátelit, dej jim zrní. Chceš – li je učinit přáteli, ať spolu 

staví věž.“  
                              (Myšlenka z Citadely, Antoine de Saint- Exupéry) 
 
Realizace:     Jednotlivé skupinky mají vymezený čas (1 – 1,5 hodiny) na to, aby postavili 
z poskytnutého materiálu co nejvyšší věž. Vyhrává skupinka, která postaví nejvyšší věž. Každá 
skupina by měla mít samostatnou místnost.  

Po ukončení hry a určení „vítěze“ hru vyhodnotíme. Mluvíme o různých nepostradatelných 
členech každého týmu – vedoucí, realizátor, kritik…o tom, jak se účastníci cítili, co prožívali, jak 
dovedli spolupracovat, jestli bylo těžké domluvit se atd. 
 

 
5. Odpolední program: 
 
Cíl:  osvojit si některé schopnosti a postoje důležité pro opravdové vztahy 
Obsah:  Krátké vysvětlení postojů věrnosti, dobré komunikace a důvěry 
Časová dotace:  14.00 – 17.30  

 
5.1. „Věrnost“ 

 
Věrnost znamená přijmout něco nebo někoho do svého života tak, že je to pro mě závazné. 

Znamená to svázat svůj život s něčím mimo mě. Někdy může být věrnost obohacením, někdy 
i omezením. 

Tím, že se připoutávám k něčemu mimo sebe, dává mi „to něco“ cosi ze své velikosti (pokud 
ovšem samo nějakou má), stejně tak na mě padá i špatnost toho „něčeho, pokud je to špatné. 

Věrností nějakému člověku – příteli, kamarádovi, spolužákovi, se vydávám v životě na určitou 
cestu. Ze svého vlastního svobodného rozhodnutí mu tím dávám kousek sebe. Pokud je darování 
oboustranné a odpovědné, můžeme se o sebe navzájem opřít.  

Čím je vztah těsnější a čím jsou hodnoty, které z  něho vznikají cennější a důležitější, tím je 
pro něj věrnost důležitější. 
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5.1.1. Aktivita 
 

Přátelství 
 
Čas:  45 minut 
 
Cíl:  Uvažovat o hodnotách přátelství 
 
Návod: Přečteme příběh lišky z Exupéryho Malého prince nebo jiný text o přátelství. Vysvětlíme 
význam slov „Být jedno“ neboli ztotožnit se s potřebami a pocity druhého, podívat se na věc očima 
druhého. 

V návaznosti na četbu uspořádáme besedu na téma: Jak vzniklo přátelství? Jaký má význam? 
Jsou i špatná přátelství, která nepřinášejí nic dobrého? Jaký je rozdíl v projevech dobrého a špatného 
přátelství? 

 
5.1.2. „Komunikace“ 

 
- komunikace jako most, který k sobě navzájem budujeme 
- naslouchat x poslouchat x slyšet 
- význam neverbální komunikace 
 
 

5.2.1. Aktivita 
 
Společné kreslení 
 
Čas:  15 minut a interpretace 
 
Cíl:  procvičení neverbální komunikace při spolupráci 
 
Realizace:  Skupinky po 5 – 6 žácích se postaví kolem stolu, na kterém je velký balící 
papír. Když začne hrát hudba, každý si vybere jednu barvičku, se kterou bude pracovat až do 
konce. Skupinka má za úkol nakreslit společně to, k čemu je inspiruje hudba. Vtip je v tom, že se 
nesmí ústně ani písemně domluvit, co budou kreslit. Námět se bude vyjasňovat postupně, 
odvážnější začnou kreslit a ostatní se přidají. Když bude papír asi z poloviny pokreslen, je dobré 
určit čas na dokončení. Časový limit zvýší expresívnost vyjádření. 

 
 
5.2.2. „Důvěra“ 

 
- věřit a důvěřovat je rozdíl… 

 
5.3.1.  Aktivita 

 
Běh důvěry 
 
Cíl:  rozvoj důvěry, odvahy, spolupráce, tělesný kontakt 
  
Pomůcky:  šátky na zavázání očí pro polovinu skupiny 
 
Realizace: Víme, jak obtížné je chodit a orientovat se v prostoru se zavázanýma očima. 
V tomto cvičení jdeme ještě dále, vyzkoušíme si běh poslepu. Každý si najde partnera. 
Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý ho bude učit běhat. Nejprve ho při běhu drží za ruku, 
později běží vedle a dává mu instrukce. Zkoušejí běhat stále stejným tempem. Po několika 
minutách se role vystřídají. 
Popř. Pád důvěry – intenzivnější zážitek (důvěra, odpovědnost, odvaha…) 
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Večerní modlitba 
 
V kapli je tma, může hrát tiše hudba, všem rozdáme svíčku, nejlépe se jménem 

Úvodní modlitba vlastními slovy, modlí se studenti 
- Doprostřed velkého papíru napíšeme „Nazval jsem vás přáteli…“ - hlavní myšlenku celé duchovní 
obnovy, kolem nápisu naznačíme umístění svíček všech účastníků, papír je položen před oltářem.  
- Vybídneme děti, aby s prosbou či díkem zapálili svíčku, přišli k oltáři a pokládali ji na vyznačená 
místa na papíře. Je dobré, aby  svou svíčku položili všichni. Pokud nechceme, aby modlitba trvala 
příliš dlouho, postupujeme po řadě. 
- Nyní je nápis dobře čitelný a v kapli je světlo. „Všichni společně můžeme vytvořit něco nádherného. 
Můžeme přinést světlo do temnoty, díky světlu každého z nás můžeme přečíst slova Pána Ježíše, 
který nám nabízí své přátelství.(Zdůrazníme jedinečnost a důležitost každého člověka).“ Přečteme 
evangelium podle Jana 15, 14 – 15. Slova Pána Ježíše vysvětlíme. 
-Zakončíme modlitbou „Otče náš“ 
 
 
6. Dopolední program 

 
6.1. „ Ježíš Kristus – přítel nás všech“ 

 
- návaznost na předchozí večerní modlitbu „Nazval jsem vás přáteli“ 
  
6.2. Aktivita 

 
Recept na dobrého přítele 
 
Čas:  45 minut 
 
Cíl:   zkonkretizovat své představy o příteli a o sobě 
 
Realizace:  Myslete na skutečně dobrého přítele, kterého máte nebo jste měli. Zavřete oči a hledejte 
odpovědi na tyto otázky: Jak vypadá tvůj přítel? Jakou barvu mají jeho oči? Jakou hru rád hraje? Jaké 
jídlo má rád? Co je na něm zvláštního? Co ho dělá oblíbeným? Proč je dobrý přítel? Co všechno umí? 

Nyní otevřete oči. Napište recept, v kterém budou vyjmenovány všechny „přísady“, které jsou 
potřeba, aby vznikl takový přítel, jako je váš. Čeho je třeba, aby to byl váš přítel? Jak se musí 
jednotlivé části spojit a jak je třeba s nimi zacházet. Máte čas 15 minut. 
Na závěr přečtou děti své recepty, potom se vyhodnotí. Je možné jejich „přísady“ pro přátelství 
zapisovat a pak společně vybrat několik nejdůležitějších.     Společně se zamyslíme nad tím , jestli 
dokážeme sami splnit požadavky, které na dobrého přítele klademe. 
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