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†   VÝROČNÍ ZPRÁVA   ¢

S vděčností se ohlížíme za rokem 2009,            
jenž byl prvním rokem                                       
existence našeho sdružení,                           
zaměřeným především                                   
na práci s malými dětmi.

2009

P!átelé Koinonie
Pohádkový les měl velký úspěch,               

s radostí jej budeme každoročně opakovat.



Sdružení Přátelé Koinonie bylo založeno  
v roce 2009 mateřskou organizací 
Koinonia Jan Křtitel. V Koinonii se kaž-
doročně koná letní tábor pro děti. Děti 
zde slýchávají kérygmatickou zvěst a 
prostřednictvím chval, modliteb, dynamik, 
Božího slova zakoušejí Boží lásku. 
Poznávají Boží slovo tak jako Timotej – 
už od dětství znáš svatá Písma - a učí se, 
jak ho jednoduše a prakticky používat, 
aby tak mohly vyrůst v silné a zdravé 
osobnosti. Vyučování probíhá formou her 
a soutěží, samozřejmě nechybí noční 
dynamika ani táborák. Takto společně 
prožitým časem se z dětí stávají dobří 
kamarádi, kteří už nyní vědí, že nikdy 
nejsou na všechno sami. Tábor bývá 
zakončen společným slavením eucharistie. 
Děti, které dosáhnou třinácti let, mají 
možnost účastnit se aktivit spadajících    
do kategorie mládeže, jejich kamarádství 
dozrává a postupně přerůstá v opravdové 
přátelství. Po skončení tábora účastníci 
nemusejí odjíždět se smutkem, že se uvidí 
až příští léto. Během roku, kdy Koinonia 
pořádá setkání s modlitbou za uzdravení, 
mohou rodiče vzít své děti s sebou, 
protože i pro ně je připravený program.   
K dispozici je tělocvična, začíná se 
radostnou modlitbou chval a díků a 
následuje seznamování se s biblickými 
příběhy prostřednictvím her, výtvarných 
činností, divadla či pantomimy. Hlavními 
aktéry jsou zde především samy děti. Naší 
snahou je, aby se Boží slovo stalo součástí 
jejich každodenního života a aby tak 
zakoušely jeho účinnost.


