Tento projekt vznikol ako neodbytný sen a túžba tímu ľudí. Ľudí, ktorí vnímajú jednoznačnú potrebu podnikať
konkrétne kroky smerujúce k tomu, aby sa efektívne zvyšovalo povedomie potreby ochrany života. Života ako takého, od
jeho počatia, až po prirodzenú smrť. Ktorou sa však pre nás samých nič nekončí. Ale práve naopak. Veríme, že sa začína
nová etapa života, v ktorej sa rodíme pre Nebo. Boh ako darca života, je vo Svojej veľkosti nekonečne Láskavý
a kreatívny. Preto je dôležité hodnotu ľudského bytia zdôrazňovať práve v kontexte Božieho plánu s človekom. Je pre nás
veľmi podstatné, aby sme sa ako spoločenstvo ľudí stali živými ohlasovateľmi evanjelia. Teda radostnej zvesti, ktorá je
sama plná života. Nie je pre nás teda podstatné hovoriť len o ochrane života samotného. Ale aj o aktuálnych témach,
ktoré s týmto všetkým súvisia. Túžime po tom, aby sa v dielach, ktoré majú Božiu pečať, manifestoval sám nebeský Otec.
A tak veríme, že ak On sám bude toto dielo požehnávať, potom naše snaženie môže prinášať dobré ovocie.
Ponúkame teda animačné programy pre školy, či rôzne zariadenia komunitného charakteru, alebo spoločenstvá. Sami
vnímame, že o týchto kľúčových témach je potrebné hovoriť už od detského veku, v ktorom je človek ešte efektívne
formovateľný. Naše programy však nie sú určené len pre deti. Veríme tomu, že sú vhodné pre akékoľvek spoločenstvo,
ktoré prejaví záujem.
Čo ponúkame?
- Animačný program pre školy, komunitné centrá, alebo spoločenstvá
- Hudba, spev
- Osobné svedectvá
- Hry a aktivity pre deti a mladých (duchom)
Z našej činnosti
S našim animačným programom sme navštívili napríklad Základnú školu Žofie Bosniakovej v Tepličke nad
Váhom. Náš animačný tím pre túto školu tvorilo desať ľudí. Teda tím zložený z hudobníkov, spevákov, animátorov,
prednášajúcich, zvukára a osvetľovača. V 45 minútových blokoch sme pripravili program pre deti prvého i druhého
stupňa.
V rámci bloku prvého stupňa sme s deťmi objavovali
stopy dobra v našich životoch. Spoločne sme sa
rozprávali o tom, čo znamená byť dobrým. Či vôbec
a prečo je dôležité byť dobrým. Tu bolo veľmi jasne
viditeľné, že budovanie hodnôt nie je deťom cudzie
a tak sa v nich môže budovať aj povedomie ich
vlastnej ľudskej hodnoty. Deti sa aktívne zapájali aj do
hier, ktoré sme si pre nich pripravili. Tento program bol
spestrený aj hudbou a piesňami, ktoré si s nami tiež
niektoré z detí s chuťou zaspievali.
V rámci bloku druhého stupňa sme sa spoločne
zamýšľali nad tým, že Boh sám je predovšetkým
osobným Bohom pre každého jedného z nás. On je
teda veľmi reálny a skutočný. Je niekým, kto mi nie je
vzdialený. A zároveň niekým, kto si so mnou túži
budovať osobný a jedinečný vzťah. Vzali sme si na
mušku aj identitu muža a ženy a jedinečnosť, či
originalitu každého jedného človeka. V neposlednom
rade sa pred nami otvorila aj otázka ľudskosti ako takej. Čo je ľudskosť, ako ju vnímame a ak je pre nás dôležitá, prečo je
tomu tak. Aj program pre druhý stupeň bol opäť doplnený hudbou a spevom. A toto všetko opäť našlo pozitívnu odozvu.
Veríme, že náš evanjelizačný program na tejto škole, zanechal na jeho účastníkoch tie správne stopy. A rovnako veríme,
že aj vás naša vízia osloví.

Ako môžeš pomôcť?
- Kľúčová je pre nás všetkých predovšetkým tvoja modlitba za celý náš tím
- Ak sa Ti myšlienka nášho projektu páči, šír ju prosím ďalej a daj o nás vedieť vo
svojom okolí
- Zdieľaj prosím informácie o našom projekte aj na sociálnych sieťach a všade tam,
kde uznáš za vhodné

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporujete náš projekt. Je pre nás
veľkým povzbudením každá modlitbová, či iná
podpora, prispievajúca k rozšíreniu tohto diela.
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