
LEKCIA 13  
 

 
 

Zdroje : 
1 Mojžišova 

28,10-22; 
Patriarchovia 
a proroci, str. 

183-188 
 

Veršík na 
zapamätanie 

„Ja som s tebou 
a budem ťa 

chrániť všade, 
kam pôjdeš.“ 
1 Mojžišova 

28,15 
 

Ciele 
Deti budú: 
Vedieť, že 

napriek 
všetkému, čo sa 

deje v našich 
pozemských 

rodinách, patríme  
Bohu. 

Cítiť uistenie 
o tom, že sme 
členmi Božej 

rodiny. 
Reagovať   tým, 

že budú prosiť 
Boha, aby nám 

a naším rodinám 
pomáhal 

v dobrých aj 
zlých časoch.  

 
Hlavná 

myšlienka 
„Patrím do Božej 

rodiny bez 
ohľadu na to, čo 

sa deje.“ 

 
 
 

 
ANJELI NA REBRÍKU 
 
Téma na tento mesiac 
Patríme do Božej rodiny.  
 
Biblická lekcia v skratke  
Kvôli tomu, že Jákob oklamal svojho otca, aby mu dal 
požehnanie, ktoré patrilo prvorodenému, je Ézav tak nahnevaný, 
že sa vyhráža zabitím Jákoba. Na radu Rebeky odchádza Jákob 
z domu, aby na nejaký čas žil s rodinou svojej matky. Na ceste má 
Jákob sen, v ktorom vidí schody, ktoré siahajú až do neba. Po 
schodoch chodia hore a dolu anjeli. Z vrchu schodov Boh sľubuje, 
že požehná Jákoba. Jákob pomenúva miesto stretnutia s Bohom 
Bethel, čo znamená Boží dom.   
       
Táto lekcia je o spoločenstve. 
Niekedy sa stáva, že problémy narúšajú naše šťastné rodiny 
a môžu dokonca spôsobiť aj rozdelenie členov rodiny. Jákobov 
príbeh nám pomáha uvedomiť si skutočnosť, že Boh na nás dáva 
pozor a dohliada na nás aj v nepríjemných situáciách. Boh 
sľubuje, že nás požehná kdekoľvek sme a rovnako, ako Jákob sme 
inšpirovaní jeho ustavičnou prítomnosťou, ktorá nás uisťuje 
o tom, že patríme do jeho rodiny.   
 
Obohatenie učiteľa 
„Jákob si uvedomoval, že Božie požiadavky musí uznať a na 
zvláštne znamenie prejavenej priazne musí dať odpoveď. Každé 
prijaté požehnanie od nás vyžaduje, aby sme Pôvodcovi všetkých 
požehnaní odpovedali. Kresťan by sa mal častejšie podívať do 
svojej minulosti a vďačne si pripomenúť, koľkokrát mu Boh 
pomohol, keď ho podoprel v skúške a ukázal mu východisko, keď 
všetko bolo temné, a ako ho v ochabnutí posilnil. Tieto dary by  
mal uznať ako dôkazy strážnej bdelosti nebeských anjelov. Pri 
týchto nespočetných požehnaniach by sa mal pokorne spýtať: 
„Čím sa odmením Hospodinovi za všetkých jeho dobrodenia boči 
mne?“ (Žalmy 116,12).  
Svoj čas, svoje schopnosti i svoj majetok by sme mali zasvätiť 
Bohu, ktorý nám všetky tieto požehnania zveril. Kedykoľvek 
prežijeme zvláštnu skúsenosť alebo nejakú neočakávanú pomoc, 
mali by sme v tom vidieť Božiu dobrotu a svoju vďačnosť 
vyjadriť nielen slovami, ale aj obeťami a darmi na jeho dielo, ako 
to urobil Jákob. Ak vieme ustavične prijímať Božie požehnanie, 
mali by sme vedieť aj ustavične dávať.“ (Patriarchovia a proroci, 
str. 187-188 – originál).   
    
Dekorácia miestnosti 
Pozri lekciu 10 
 
 



                                                                                 SPOLOČENSTVO 
 

 Prehľad programu 
 

 ČASŤ LEKCIE MINÚTY AKTIVITY POMÔCKY 
 Privítanie postupne Privítaj žiakov vo 

dverách, vypočuj si ich 
radosti/starosti 
 

 

1 Prípravné aktivity do 10 min. A .Božia veľká rodina Meno a adresa študenta – 
misionára, prehrávač, pomôcky 
na maľovanie, výkresy 

   B. Koľko je hodín? Žiadne  
   C. Nahliadnutie do neba Rebrík, plátno, veľký obrázok 

Ježiša, obrázok neba, školská 
tabuľa/biela tabuľa 

* Modlitby a chvály do 10 min. Spoločenstvo 
Spevník 
Misia 
Zbierka 
Modlitba 

žiadne 
 
Misijné príbehy pre deti 
Studňa z 10 lekcie 
žiadne 
 

2 Biblická lekcia do 20 min. Preberanie príbehu kostýmy biblických postáv, 
plachty, prehrávač, malá 
nádoba s olivovým olejom. 
Alternatíva: Rozkladací rebrík, 
biela plachta, bodový reflektor, 
biele vianočné svetlá alebo 
veľkí papieroví anjeli 

   Veršík na zapamätanie žiadne 
   Štúdium Biblie Biblie, rebrík 

 
3 Aplikácia lekcie do 15 min. A. Portrét rodiny Nástenka, portrét rodiny, veľký 

obraz Ježiša, lepidlo, hrubý 
špagát, nožnice, tvary srdca 
(pre každé dieťa jedno)  alebo 
Polaroidný/digitálny fotoaparát 
(alternatíva) 
 

4 Zdieľanie sa  do 15 min B. Lezenie na Jákobov 
rebrík   

Rebrík 

   C. Jákobovi anjeli Dvaja papieroví anjeli pre 
každé dieťa  nožnice, trblietavé 
lepidlo, fixky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Modlitby a chvály môžu byť zaradené do programu kedykoľvek. 
 
 



              VYUČOVANIE LEKCIE 
 

Privítanie 
Privítaj deti už vo dverách. Opýtaj sa, ako sa mali v uplynulom týždni - z čoho majú radosť, 
aké majú starosti. Vypočuj si veršík z minulého týždňa a povzbuď deti, aby sa podelili so 
skúsenosťami z minulotýždňovej lekcie. Začni s nimi robiť prípravné aktivity podľa vlastnej 
voľby. 

1  
    Prípravné aktivity 
     Vyber si aktivitu, alebo aktivity, ktoré považuješ  za najvhodnejšie. 
  
 
 
 

A. Božia veľká rodina 
Priprav tri stanoviská.  Na jednom nahrajte odkaz pre študenta misionára. Na druhom 
stanovisku vyrobte pohľadnicu pre študenta. Na treťom stanovisku napíšte študentovi list. 
Poznámka: Ak nepoznáš žiadneho študenta misionára z tvojej oblasti, skontaktujte sa so 
seminárom, prípadne s vedúcim mládežníckeho oddelenia na združení/únii.  
Božia rodina je veľmi veľká a má veľa potrieb. Niekedy Boh posiela misionárov na vzdialené  
miesta, aby rozprávali ľuďom o Ježišovi. Misionári sa niekedy môžu cítiť opustení, keď sú 
ďaleko od domu. Preto im dnes vyrobíme a  pošleme zabalený darček.  
 
 
Zhrnutie 

Povedz: Dostávate radi pohľadnice a listy? Aké by bolo pre vás dôležité, aby sa vám 
ozvali vaši najbližší, keby ste boli dlhý čas vzdialení od domu? (Chcel by som, aby sa 
mi ozvali. Chýbala by mi rodina a priatelia.) V príbehu na tento týždeň musel Jákob 
odísť z domu, pretože klamal. Cítil sa veľmi opustene a sám, pokiaľ dostal od Boha 
výnimočné posolstvo od Boha a dozvedel sa, že Boh je stále s ním. Jákob sa dozvedel 
niečo, čo by sme si mali pamätať... 
 

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
     Povedzte to spolu so mnou. 
 
             
   B. Koľko je hodín? 
Túto aktivitu je najlepšie robiť vonku. Môžete ju robiť aj vo vnútri, pokiaľ máte dosť miesta. 
Táto hrá je na motív hry „Koľko je hodín pán Vĺčko?“  
Povedz deťom, aby sa postavili do radu  ku stene.  Vyber jedno dieťa, ktoré sa postaví 
chrbtom k ostatným deťom ku protiľahlej stene. Deti sa spýtajú.  „Koľko je hodín pán 
Vĺčko?“ Vlk zakričí čas. Z času na čas vlk zakričí, „Je čas, aby som vás naháňal.“ Hneď 
potom sa „vlk“ otočí a rozbehne, aby chytal deti. Ak niekoho chytí, pomáha mu v naháňaní  
ostatných.   
 
Zhrnutie 

 Spýtaj sa: Páčilo sa vám, keď ste boli naháňaní? Aký ste mali pocit, keď ste boli 
chytení? Jákob musel odísť z domu potom, čo oklamal svojho otca Izáka. Počas svojej 

Potrebuješ:  
- meno a adresa 
študenta - 
misionára    
- prehrávač 
- maliarske 
pomôcky 
- výkresy 



cesty sa obával, že ho chytí jeho brat a zabije ho. Neustále prežíval pocit, že ho niekto 
prenasleduje. Boh mu však poslal zvláštne posolstvo. Jákob sa dozvedel niečo 
dôležité, čo si chceme zapamätať aj my. Je o tom aj dnešná hlavná myšlienka. 
 

 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 
TO, ČO SA DEJE .  

     Povedzte to spolu so mnou. 
 

 
             
   C. Nahliadnutie do neba 
Vopred si umiestni obrázok neba a obrázok Ježiša za nápis so slovami: „Ja som s tebou 
a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš.“ Pred obrázky umiestni vysokú plachtu. Pred plachtu 
umiestni rebrík. Spýtaj sa: Kto z vás by chcel aspoň na chvíľu nahliadnuť ponad plachtu 
a vidieť, čo tam je? Zavolaj dobrovoľníkov, aby vyliezli na rebrík a pozreli sa. Povedz: 
Nepovedzte, čo ste videli, pokiaľ sa pozrú všetci ostatní. Keď sa vystriedajú všetci, 
spýtaj sa: Čo ste videli? (obrázok neba, obrázok Ježiša a posolstvo) 
 
Zhrnutie 
 Spýtaj sa: Ako by si sa cítil, keby si skutočne mohol vystúpiť na rebrík a vidieť Ježiša 
a pozrieť sa na chvíľu do neba? (Bolo by to skvelé.) Čo by si chcel povedať Ježišovi? 
Poskytni deťom priestor na odpovede. Čo by si chcel, aby ti Ježiš povedal? (Že ma miluje. 
Že môžem zostať s ním v nebi, atď.) Daj deťom priestor na diskusiu.  
V našom dnešnom príbehu mal Jákob možnosť nazrieť do neba. Videl anjelov 
a dozvedel sa niečo veľmi dôležité. Dnešná hlavná myšlienka nám hovorí, že sa 
dozvedel..... 

 
 

 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 
TO, ČO SA DEJE .  

     Povedzte to spolu so mnou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 * Modlitby a chvály  
 
Spoločenstvo 
Zreprodukuj radosti a starosti detí, tak, ako ti ich porozprávali pri príchode (ak sa ti to hodí). 
Vyhraď si čas na zdieľanie sa z lekcie z minulého týždňa a zopakujte si veršík 
z predchádzajúcej lekcie. Neprehliadni narodeniny alebo zvláštne udalosti. Zvlášť srdečne 
privítaj návštevu. 
 
 
Misia 
Porozprávaj detský misijný príbeh. Zdôrazni myšlienku, že Božej rodiny patríme v dobrých aj zlých 
časoch. Boh nás nikdy neopúšťa.  
 
Zbierka 
Povedz deťom, aby dali dary do nádoby v studni. Vysvetli deťom, že naše 
dary pomáhajú ľuďom, ktorí žijú (povedz určenie darov 13 soboty).  
 
 
 
 
Modlitba 
Povedz deťom, aby premýšľali nad ľuďmi, ktorí sú oddelení od svojich rodín. 
Môže to byť kvôli krátkej dovolenke alebo kvôli niečomu vážnejšiemu. 
Modlite sa za nich, aby pocítili Božiu prítomnosť a vedeli, že nie sú sami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ:  
- studňu  



 

 
2   

Biblický príbeh 
 

 Preberanie príbehu 
 Postav rebrík do rohu. Omotaj vianočné svetlá okolo rebríka a prehoď 
cez rebrík bielu plachtu. Keď prídete v príbehu ku Jákobovmu snu, 
zasvieť na rebrík bodovým svetlom zozadu a rozsvieť svetlá. Ak nemáš 
vianočné svetlá, môžeš pripevniť veľkých papierových anjelov na 
plachtu.  
Popros muža s hlbokým hlasom, aby nahral slová Boha, alebo ich 
prečítal spoza plachty.  
Nechaj všetky deti, aby si zahrali časť o Jákobovi. Povedz im, aby sa 
obliekli do biblických kostýmov a rozdaj každému z nich deku. Popros 
dospelého človeka alebo jedno z väčších deti, aby sa postavil pred 
ostatné deti tak, aby ostatné deti mohli opakovať pohyby.  
 
 
 

Čítaj alebo povedz príbeh. 
Ézav a Jákob sa nikdy nemali veľmi v láske. Teraz sa však situácia veľmi zhoršila. Ézav bol 
tak nahnevaný na Jákoba, že ho plánoval dokonca zabiť. Preto sa Rebeka rozhodla, že ho 
pošle do domu jeho strýka Lábana. „Ujdi k môjmu bratovi načas, kým sa neutíši zúrivosť 
tvojho brata a zabudne, čo si mu spravil,“ povedala smutne.  
(Deti si berú zrolované deky a začínajú sa prechádzať. Obzeraj sa okolo seba, vyzeraj 
vystrašene, občas vyľakane vyskoč.) Jákob vyrazil na veľmi ďalekú cestu. Jeho cesta do domu 
strýka Lábana merala okolo 830 kilometrov a viedla cez cudzie a nebezpečné krajiny. Jákob 
bol veľmi vystrašený. Bol úplne sám. Nemal pri sebe žiadnych sluhov, aby ho chránili od 
divých šeliem a zlodejov. Nebol zvyknutý spávať na tvrdej zemi. Putoval čo najrýchlejšie, 
ako sa to len dalo, pretože utekal preč od svojho nahnevaného brata.  
(Deti vyzerajú unavené. Rozkladajú zrolovanú deku a hľadajú miesto, kde by si ľahli.) Po 
jednom alebo dvoch dňoch prišiel Jákob na zvláštne miesto – na sväté miesto. Bolo to miesto, 
kde jeho starý otec Abrahám tam niekedy dávno postavil oltár, aby oslavoval Boha. Jákob bol 
tak unavený v ten večer, že si možno ani neuvedomil, že sa nachádza na takom výnimočnom 
mieste. Ľahol si a čoskoro zaspal tak, že mal hlavu položenú na kameni.  
V tú noc mal Jákob sen. Nebol to obyčajný sen. Bol to výnimočný sen od Boha. (Popros 
pomocníka, aby zapol svetlo za rebríkom vtedy, keď ukážeš smerom k rebríku.) Vo svojom sne 
videl Jákob obrovský rebrík alebo schodisko. Bol položený na zemi a siahal až do neba. Jákob 
videl anjelov, ktorí po ňom vystupovali a zostupovali. Úplne na vrchu Jákob videl Pána!  
Pán sa usmial na Jákoba a povedal, (nahrávka hlasu) „Ja som Hospodin, Boh tvojho otca 
Abraháma a Boh Izáka.  ...Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeľ, a dovediem 
ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa“ (1 Mojžišova 28,15) 
(Deti sa posadia, vyzerajú rozrušené.) Jákob sa zobudil, keď sa skončil sen. „Hospodin je na 
tomto mieste!“ zvolal. „On je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!“ 
(Všetci vstávajú a hýbu rukami a nohami, akoby sa pokúšali zahriať.) Jákob vstal nasledujúce 
ráno veľmi skoro. Bolo ešte chladno. Hviezdy pomaly bledli a slnko pomaly vychádzalo na 
východnej oblohe. Jákob túžil urobiť niečo výnimočné, aby označil toto miesto – miesto, na 
ktorom k nemu prehovoril sám Hospodin. (Jedno dieťa berie kameň, leje naňho olej, kľakne  

Potrebuješ: 
- Biblické kostýmy 
pre každé dieťa 
- prikrývku pre 
každé dieťa 
- prehrávač 
- veľký kameň 
- malú nádobu 
s olivovým olejom 
Alternatívne 
pomôcky: 
- rozkladací rebrík 
- bielu plachtu 
- bodové svetlo 
- biele vianočné 
svetlá alebo veľkých 
papierových anjelov 



 
  

si a modlí sa.) Zobral kameň, na ktorom mal v noci položenú hlavu namiesto vankúša, 
 postavil ho na zem a zasvätil ho Bohu. Potom pomenoval toto zvláštne miesto Bethel, čo 
znamená „Boží dom.“ 
(Všetci vyzerajú šťastne a odchádzajú preč z toho miesta.) Tak Jákob pokračoval vo svojej 
ceste, cítil sa omnoho lepšie. Už sa nebál svojho brata.  Nebál sa divých šeliem ani zlodejov. 
S istotou vedel, že Boh je s ním. Pán ho chráni.  Povedal mu to Boh! 
  
Zhrnutie 
Spýtaj sa:  Nad čím uvažoval Jákob, keď si večer ľahol spať? (Bál sa svojho brata; bol 
smutný, pretože musel odísť z domu; bol zvedavý, čo sa stane, keď príde ku strýkovi 
Lábanovi.) Čo povedal Boh Jákobovi? (Povedal mu, že bude s ním a ochráni ho.) Ako sa cítil 
Jákob, keď sa zobudil? (bol šťastný, pociťoval úľavu, bol vďačný Bohu, už sa nebál) Aj keď 
sa dejú v našich pozemských rodinách zlé veci, sme súčasťou Božej rodiny. Sľúbil, že vždy 
bude s nami a bude nás chrániť. Môžeme povedať s Jákobom... 
 

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
     Povedzte to spolu so mnou. 

 
 

Verš na zapamätanie 
Prečítajte verš spoločne. Uisti sa, že deti chápu, že verš je Božou 
správou pre Jákoba a je to rovnako jeho správou aj pre deti. Verš 
niekoľkokrát zopakujte a použite nasledujúce pohyby:  
 
Ja som   Ukáž hore 
 
s    Polož ruky na plecia 

imaginárneho človeka 
 
tebou   Ukáž na ostatných 
 
a budem    
 
ťa   Ukáž na ostatných  
 
chrániť   Zatieň si rukou oči 
 
všade,    Kráčaj prstami pravej  
 
kam pôjdeš.  ruky smerom hore po ľavej.  
 
1 Mojžišova 28,15 Dlane spolu, potom ich otvor. 

 
 
 
 



  
 
Štúdium Biblie 

Potrebuješ:  
- Biblie 
- Rebrík 

 
Pripevni jeden alebo viac citátov uvedených nižšie na každý stupienok 
rebríka.  
Povedz: Boh zasľúbil, že bude s Jákobom a bude ho chrániť. Poďme 
objaviť niektoré Božie zasľúbenia, ktoré sú určené pre nás.  
Dobrovoľníci vyberú citát z rebríka, nájdu ho v Biblii a prečítajú ho 
nahlas. Porozprávajte sa o každom verši a uisti sa, že deti porozumeli jeho 
významu. Ak je to potrebné, popros dospelých, aby deťom pomohli. Ak je 
to potrebné, pridaj ďalšie zasľúbenia.  
 
Žalmy 91,14-15 
Jozua 1,9 
Príslovia 3,5-6 
Žalmy 119,105 
Ján 3,16 
Matúš 7,7-8 
Ján 14,1-3 
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Ako sa cítiš po prečítaní Božích zasľúbení? (šťastný, 
povzbudený, dôverujem Bohu) Niekedy to v našich rodinách alebo 
spoločenstvách prestane fungovať. My spravíme chyby, alebo ľudia 
spravia veci, ktoré zrania nás. Bez ohľadu na to, čo sa deje, môžeme 
si byť vždy istí, že Boh nás miluje a stále patríme do Božej rodiny. 
Zapamätajme si dnešnú hlavnú myšlienku.  
 

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
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    Aplikácia lekcie 

 
A. Rodinný portrét 

 
Ukáž deťom portrét svojej rodiny. Porozprávaj deťom o ľuďoch na fotke. 
Povedz im, kedy bola fotka odfotená.  Dnes ráno ideme vytvoriť portrét 
časti Božej rodiny. Ak je to možné, odfoť každé dieťa. Deti potom 
nalepia fotku na nástenku. Alebo daj každému dieťaťu srdce, na ktoré 
si napíšu svoje meno, nakreslia sa a nalepia svoje srdcia v blízkosti 
obrázku Ježiša. Prepoj špagátom srdcia/obrázky s Ježišom.     
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Boli ste už niekedy odfotení na rodinnom portréte? Daj deťom priestor 
na odpovede. Ako sa cítime, keď je v rodine a v spoločenstve všetko tak, ako má 
byť. (Výborne, sme spokojní, nerobíme si starosti) Niekedy sa nám rodinách 
a dokonca aj vo zbore, v škole môže prestať dariť. Napriek tomu, nič nás nemôže 
oddeliť od Božej rodiny. On nám zasľúbil, že bude vždy s nami a bude sa o nás 
starať. Povedzme spolu našu hlavnú myšlienku:  

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
 

 
 

B. Lezenie na Jákobov rebrík 
 

Zavolaj deti, aby sa postavili jeden za druhého. Postupne ich volaj po jednom 
a povedz, aby vystúpili na stupienky Jákobovho rebríka a povedali aspoň 
jednu vec, ktorá je dobrá na tom, že patríme do Božej rodiny. Ak chcú 
povedať viac, ako jednu vec, povedz im, aby sa opäť postavili do radu.  
 
Zhrnutie 
Spýtaj sa: Čo máte na mysli, keď počujete toľko dobrých vecí o Božej rodine 
a o tom, že do nej patríme? (Som rád, že som jej členom; som časťou dobrého 
spoločenstva.) Môže niečo zmeniť okolnosti tak, že sme vylúčení z Božej rodiny?  
(nie) Nie, pokiaľ sa nerozhodneme povedať Bohu, že nechceme patriť do jeho 
rodiny. Dokonca aj keď robíme chyby, sme stále súčasťou Božej rodiny. Povedzme 
znovu našu hlavnú myšlienku:  

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
 
 
 
 

Potrebuješ: 
-nástenku 
-portrét rodiny 
-veľký 
obrázok Ježiša 
-lepidlo – 
tyčinky 
-hrubý špagát 
-nožnice 
-tvary srdca  - 
pre každé 
dieťa jedno 
-alebo 
polaroidný/ 
digitálny 
fotoaparát 
  
 

Potrebuješ: 
-rebrík 



 
  

4       
    Zdieľanie sa 
 
 
 
  
 
Jákobovi anjeli 
Každému dieťaťu daj dvoch papierových anjelov (pozri str. 144) a povedz im, aby ich 
vystrihli a vyfarbili. Zo zadnej strany každého z nich napíš verš na zapamätanie. Spýtaj sa: 
Kde videl Jákob anjelov? (Videl ich na rebríku, ktorý siahal zo zeme až do neba.) Čo mu 
Boh povedal v tom čase? (Že bude s Jákobom a bude ho chrániť.) Nájdi si partnera 
a porozprávaj mu o tom, keď si sa niečoho bál, alebo o tom, keď sa stalo niečo a ty si sa 
cítil veľmi sám a opustený. Keď tvoj partner dokonči rozprávanie, podrž anjela 
a prečítaj mu/jej tvoj verš na zapamätanie. Potom sa vystriedajte.  
 
Zhrnutie 
Povedz: Boh nikdy neopúšťa ani jedného člena svojej rodiny. On je s nami vždy a je 
pripravený nám pomôcť. Tento týždeň zober jedného zo svojich anjelov a daruj ho 
niekomu, kto je smutný, prežíva problémy, alebo potrebuje pripomenúť, že je časťou 
Božej rodiny. Podeľme sa s ostatnými aj o dnešnú hlavnú myšlienku.  Povedzme spolu:  
 

 
 PATRÍM DO BOŽEJ RODINY BEZ OHĽADU NA 

TO, ČO SA DEJE .  
 
 
Ukončenie 
Postavte sa do kruhu  a zaspievajte pieseň . Modlite sa na záver za rodiny detí a celosvetovú 
Božiu rodinu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrebuješ: 
- dvoch papierových anjelov 
pre každé dieťa 
-nožnice 
-trblietavé lepidlo  
-fixky 
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