STANOVIŠTĚ PRO DĚTI
Mgr. Martina Fürstová, Diecézní katechetické středisko České Budějovice
P. Jan Böhm, vojenský kaplan 15. Ženijního pluku Bechyně
Místo: zámecký park
10.00- 12.30
PROJDI ŽIVOU BRÁNOU MILOSRDENSTVÍ
Brána, která nás může proměnit
U živé brány milosrdenství je start našeho putování. Seznámíme se s napínavým příběhem sv. Bakhity, která
byla otrokyní. Ona je první světice z Afriky.
Otrok je majetkem, svého pána. Nemůže se svobodně rozhodovat o svém životě a je nucen pracovat bez
výdělku. Dobří bohatí lidé otroky vykupovali a vraceli jim svobodu. I ty dnes mů-žeš vykupovat otroky.
Svou „prací na stanovištích“ můžeš za každou činnost vydělat „zlaťáky“. Je na tobě, co se zlaťáky uděláš.
Ty se můžeš se rozhodnout svobodně. Otrok nikoli. V cíli si za ně můžeš koupit nějakou sladkost nebo je dát
do společné pokladny, z které se pak vykoupí jeden nebo více otroků. Cena jednoho otroka je totiž 1000
zlaťáků. Přede mší svatou bude vyhlášeno, kolik se povedlo vydělat zlaťáků a kolik se podařilo zachránit
otroků. I dnes existují různé druhy otrokářství. Zlaťáky se vymění za skutečné peníze a ty pošleme do zemí,
kde stále žijí otroci.
Záleží i na tobě, kolik jich bude a nakolik tě živá brána milosrdenství proměnila.

Památka sv. Josefiny Bakhity (8. 2.) světovým dnem modlitby, zamyšlení a
činů proti obchodu s lidmi. Tato řeholnice pocházela ze Súdánu (1869) a
zemřela v Itálii (1947). Její život byl velmi pohnutý, protože se jako dítě
několikrát stala obětí obchodu s lidmi. Dokonce zapomněla jméno, které jí
dali rodiče.
Bakhita sice znamená „šťastná“, ale takto ji pojmenovali její únosci, kteří ji
ponižovali a způsobili jí veliké fyzické i mravní utrpení. Slušného zacházení
se jí dostalo od italského konzula, který z politických důvodů musel opustit
Súdán. Bakhitě bylo dovoleno odcestovat s ním do Itálie. V Itálii se 9. ledna
1890 stává křesťankou a přijímá jméno Josefina a 8. prosince 1896 se
zasvěcuje Bohu jako řeholnice.
„Africký květ“
Narodila se v muslimské rodině v Súdánu, a když jako malá vytrhávala na
poli plevel, byla unesena a prodána do otroctví. Od únosců dostala jsméno
Bakhita, což znamená „šťastná“. Při otrockém zacházení však šťastná být nemohla. Vícekrát byla prodávána
na trzích v Chartúmu a Obejde, poznala mnoho tělesného a duševního utrpení. Poté dostala za pána italského
konzula Kalista Legnaniho, který s ní zacházel jako s člověkem. Laskavost a přívětivost nových majitelů
však provázela touha po domově a vlastní rodině. Politické změny přiměly Legnaniho k návratu do Itálie a
Bakhita cestovala s ním. Tam ji svěřil svému příteli Michielimu, v jehož rodině se narodila dcera a
pěstounka vykoupená z otroctví mu přišla vhod.

Rodina, která z důvodu pracovních povinností musela odcestovat, dala dceru i s ošetřovatelkou do péče
katechumenického ústavu sester kanosiánek. Bakhita se tak setkala s Bohem, jehož existenci už jako malé
dítě tušila při pohledu na slunce, hvězdy a měsíc. Tenkrát si kladla otázku, kdo může být jejich pánem? Ve
vzpomínkách uvedla, že jej chtěla poznat a vzdávat mu chválu. U sester kanosiánek s jí to podařilo. PO
katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové jméno Josefína. Po návratu paní Michieliové, které předala
dceru, zůstala v klášteře. 8. 12. 1896 složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Vanossy. Velkou úctu měla
ke křtitelnici, u níž si vzpomínala, že je to místo, kde se stala Boží dcerou. Ta událost pro ni znamenala víc,
než vysvobození z otroctví.
V klášteře vařila v kuchyni, vyšívala, bývala i ve vrátnici. Zprvu svou odlišnou barvou pleti působila
rozruch a sama tím dost trpěla. Svou laskavostí však získala srdce mnohých. Byla přezdívaná Africký květ
nebo Šťastná sestra. Konec ivota prožila v nemoci a v agonii se vracela do doby otroctví, žádala povolit
těžké řetězy. Zemřela v pověsti svatosti a 1. 10. 2000 byla kanonizovaná.

STANOVIŠTĚ PRO ZÍSKÁNÍ ZLAŤÁKŮ
1. Vyzkoušej svoji šikovnost s lany na ostrůvku
2. Krátký film o skutečném otrokářství
3. Postav si příbytek
4. Chytni večeři
5. Rozdělej oheň
6. Zachraň kamaráda
7. Zavolej sousedovi na druhém břehu rybníka
8. Zašij díru, přišij knoflík
9. Pracuj ve tmě
10. Vybav si krabičku poslední záchrany
11. Dovez informaci po rybníku

START
Místo: v parku pod zámkem, kde bude Brána milosrdenství pro děti a mládež a kde se lze pustit na „dráhu
milosrdenství“.
Legenda: Na startu zazní krátký příběh o sv. Bakhitě. Děti se seznámí s tím, že i dnes je v některých zemích
světa praktikováno otroctví i když je státem zakázané. „Ve skutečnosti je mnoho lidí zotročováno. Kolik to
stojí úsilí, aby byl nějaký otrok vykoupen a dostal se na svobodu. Když chceme někomu pomoci, stojí nás to
úsilí – práci. Práce nemusí být vždy nudná nebo těžká. Jde o to z práce udělat hru, která nás bude bavit, a
zároveň můžeme vydělat prací peníze, které pak můžeme podle svého uvážení použít na vykoupení
otroka/otroků nebo si za to můžeme koupit něco pro sebe. Před námi je několik stanovišť, které můžeme
navštívit a udělat na nich nějakou práci. Protože za práci se platí, dostanete za ni peníze. Zde na startu je
také cíl a možnost koupit si buď něco pro sebe, nebo vhodit peníze do připraveného boxu a společně tak
sbírat prostředky na vykoupení alespoň jednoho otroka. Cena jednoho otroka je 1.000 zlaťáků. Kolik jich
vykoupíme, tedy záleží na vás všech. Pusťme se do toho.“
Pomůcky: ozdobená brána, box na vykoupení otroka, seznam stanovišť s jednoduchou mapkou, prodejný
stánek se sladkostmi, party stan
Pomocníci: 3-4

LANOVÉ CENTRUM
Místo: ostrůvek v centru
Legenda:
Pomůcky: někdo, kdo umí lanové aktivity
Pomocníci: 10 lidí
POSTAV SI PŘÍBYTEK
Místo: někde, kde jsou stromy a možnost zatlouct kolík
Legenda:
Pomůcky: pláštěnka pončo (Fürstovi + P. Böhm), hřebíky + gumicuky+ plachty nebo celty + provaz,
hamaka
Pomocníci: 3-4
CHYTNI VEČEŘI
Místo: najít vhodné místo u zdi
Legenda:
Pomůcky: oštěp, luk a šípy, vzduchovky, terče, diaboly, granát , plechovky, celta na ležení , zavěšené pytle
se senem s namalovanými obrazy zvířat
Pomocníci: 5-6
ZACHRAŇ KAMARÁDA
Místo: kdekoli u rybníka
Legenda: První pomoc. Jak se postupuje? Nejprve se rozhlédneme, zda nám nehrozí nebezpečí. V případě,
že hrozí, tak pouze voláme 155. Když nám nebezpečí nehrozí, zjišťujeme vědomí zraněné osoby. Rukou,
hlasem, nohou. Pak voláme 155. Zjistíme, zda zraněný nekrvácí a to pohledem a hmatem. Zjistíme, zda jsou
uvolněné dýchací cesty – hmatem vysunutí brady, dýchání zjišťujeme pohmatem hrudníku a poslechem
dechu, zjišťujeme srdeční činnost a v případě, že není, resuscitujeme 100x masáž hrudníku (spojnice
bradavek)/minutu a 20 vdechů/minutu. Nepřestáváme do předání záchranné službě. Přenos zraněného
pomocí dvou košil nebo mikin a dvou klacků. Přenos na zádech tzv. „na hasiče“ – umožňuje jednu volnou
ruku
Pomůcky: karimatky, mikiny nebo košile, klacky
Pomocníci: 3-4
ZAVOLEJ SOUSEDOVI
Místo: dva břehy rybníka
Legenda: Dobré zprávy je třeba šířit, ale někdy se mohou předat špatně a dobro se tak nemůže šířit. Proto je
třeba si to natrénovat. Na jednom břehu jsou předměty, které mají na druhém břehu svůj pár. Přes kelímek a
režnou nit nebo provázek se dorozumívají vždy dvě děti. Jeden druhému říká, co má ukázat nebo nahlásit.
Střídají se.
Pomůcky: kelímky, nitě, loďka, věci do páru např. ponožka a bota, kniha a brýle, hrnek a lžička atd.
Pomocníci: Na každém břehu 3 lidi
ROZDĚLEJ OHEŇ
Místo: najít vhodné místo
Legenda: Oheň je důležitý, dává teplo, světlo, je vidět z dálky a můžeme na něm něco uvařit nebo upéct. Je
třeba si umět poradit, když nemáme sirky ani zapalovač. Podaří se nám z obyčejných věcí zapálit oheň?
Pomůcky: měkké dřevo, nože, vata (a marshmallowny ), škrtadlo
Pomocníci: alespoň 4

ZAŠIJ DÍRU, PŘIŠIJ KNOFLÍK
Místo: kdekoli
Legenda: Když někdo potřebuje naši pomoc, dokážu se o něj postarat? Umím zašít dírku nebo přišít
knoflík? Zkusme si to.
Pomůcky: různé látky, knoflíky, nitě, jehly, nůžky, roztrhané ponožky?
Pomocníci: 2
PRÁCE VE TMĚ
Místo: kdekoli, kde jsou stromy nebo větve až na zem
Legenda: „Jak se pracuje, když nevidíme? Pojďme si to vyzkoušet.“ Mezi stromy je natažen provaz
s uzlíky. Děti jsou se zavázanýma očima, drží se provázku a zároveň počítají uzlíky.
Pomůcky: dostatečně dlouhý provaz, šátky
Pomocníci: 3-4
VYBAV SI KRABIČKU POSLEDNÍ ZÁCHRANY
Místo: kdekoli
Legenda: Z nabídky různých předmětů si vyber věci, které by patřily do KPZ
Pomůcky: dvě složené KPZ, různé věci, které do KPZ nepatří
Pomocníci: 2 nejlépe skauti
DOVEZ INFORMACI
Místo: břeh rybníka
Legenda: Přes rybník dovez na druhý břeh informaci – citáty od sv. Bakhity
Pomůcky: loď, pádla nebo bidla, citáty od sv. Bakhity
Pomocníci: 2 na každém břehu rybníka
Přede mší sv. vyhlásí P. Böhm zda se podařilo vydělat dost peněz na vykoupení otroka/otroků.

