
1. téma 

1. Zoznámenie – Ako sa voláš? Kde chodíš do školy? Koľkýkrát si na KECY? Ako si 

sa o campe dozvedel? 

2. Ak by si mal opísať svoj domov tak, ako ho opísali rečníci, čo by si povedal? 

3. Čo podľa teba robí domov domovom?  

4. Ako vyzerá tvoj dom snov? 

5. Čo si ochotný urobiť pre to, aby si mal skvelý domov? 

 

2. téma 

1. Stratil si sa niekedy? Aké to bolo? 

2. Čo ťa najviac zaujalo z dnešnej témy? 

3. Cítiš sa niekedy v živote tak, že nevieš urobiť rozhodnutie? V akých situáciách?  

4. Čo ti pomáha pri rozhodovaní? Pri hľadaní smeru? 

5. Vieš, kam smeruješ so svojim životom?  

6. Vieš, kam smeruješ po tomto živote? 

 

3. téma 

Idea – môžete si zopakovať vaše odpovede na aktivitu zo začiatku témy. 

 

Dnes večer sme hovorili o 4 pohľadoch na našu hodnotu. Viem, že pre niektorých z nás 

to môže byť veľmi osobná téma. Preto cíťte slobodu neodpovedať na otázky. 

 

1. Ako formovali tvoju hodnotu tvoji rodičia? Čo ti hovorili? Ako tvoji učitelia? Ako 

tvoji priatelia? 

2. Ak by si sa mal opísať 5 slovami, aké slová by to boli? 

3. Ako vidíš hodnotu ostatných? Myslíš si, že každý má rovnakú hodnotu? 

4. Ako môžeme veriť tomu, že pre Boha máme hodnotu? 

 

4. téma 

Hovoriť o hriechu je veľmi ťažké. Nebojte sa, nebudeme sa vás dnes pýtať na vaše 

najväčšie hriechy. Budeme viac hovoriť o hriechu všeobecne. 

 

1. Ako by si definoval hriech? 

2. Vidíš v príbehu o dvoch bratoch hriech oboch? Zdá sa ti jeden závažnejší ako 

druhý? Prečo? 

3. V ktorom z bratov si sa viac našiel? 



Vieš akému publiku Ježiš hovoril tento príbeh? (ak nikto nevie, vedúci môže vysvetliť).  

 

4. Prečo bolo pre obe skupiny dôležité počuť tento príbeh? 

5. Čo si myslíš o otcovi z príbehu? 

6. Chcel by si mať takého otca? 

 

5. téma  

Tento večer nie sú diskusné skupinky, namiesto toho je Labyrint. 

 

1. Uvedomuješ si, že si ďaleko od domova a že sa nevieš vrátiť späť?  

2. Chceš sa vrátiť domov?  

3. Si ochotný prijať cestu, ktorou je Ježiš? 

 

6. téma 

1. Aký máš obraz o nebeskom Otcovi? Čo ho formovalo?  

2. Čo z témy ťa zaujalo? Čo bolo pre teba nové? 

3. Ako môžeš získať správny obraz o Otcovi? 

4. V čom je tvoj pozemský otec taký ako Nebeský? V čom nie je? 
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