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„Věřím, že nás Bůh seslal na tento svět,
abychom byli šťastni.“
R. Baden-Powell
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1. stupeň Liliového kříže
VÍRA

Umím jako křesťan/ka, přiměřeně svému věku,
vysvětlit, co to znamená, že nás Bůh miluje.
MODLITBA

Snažím se pravidelně modlit a uvědomovat si,
že Bůh je stále se mnou.
SVĚDOMÍ

Umím v sobě v konkrétních situacích rozpoznat
hlas svědomí. Umím přát úspěch druhé/mu
a dokáži klidně snést neúspěch.
SVÁTOSTI

Vím, co to znamená být pokřtěn/a a co z toho
vyplývá. Znám svého křestního kmotra a patrona.
SPOLEČENSTVÍ

Snažím se být kamarádem/kou, který/á se přátelsky chová ke všem ostatním členům. Nezávidím, umím se rozdělit a odpouštět druhému.
POSLÁNÍ

Aktivně se zapojím do přípravy duchovního
programu (např. společná modlitba, adorace,
vyprávění, obřad, čtení, zpívání, apod.).
Potvrzuji splnění 1. stupně Liliového kříže
a povoluji nosit žlutý odznak.
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2. stupeň Liliového kříže
VÍRA

Znám a rozumím obsahu vyznání víry církve.
Snažím se Boha a církev více poznávat
(například při katechezích, výuce náboženství,
ministrantských schůzkách apod.).
Dovedu na své úrovni obhájit svou víru v Boha
a sounáležitost s církví. Vysvětlím význam
pojmu „nejvyšší Pravda a Láska“ ve skautském
slibu.
MODLITBA

Usiluji o prožívání osobní modlitby. Dbám
na modlitební zásady: pravidelnost, příprava,
prostředí, poloha těla, přítomnost mysli („5P“).
Připravím a (po poradě s vedoucím) zrealizuji
pro svou družinu/oddíl společný modlitební či
duchovní program ve vhodně vybraném
a přichystaném prostředí.
SVĚDOMÍ

Cvičím se v naslouchání vlastnímu svědomí
a snažím se co nejpravdivěji poznávat skutečné
motivy svého jednání. Umím si dát správné
předsevzetí a snažím se jej naplňovat.
Snažím se poměřovat svůj život s křesťanským
desaterem a skautským zákonem. Usiluji, aby
se v mém životě uskutečňovaly tři základní
principy skautingu.
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SVÁTOSTI

Snažím se o hlubší prožívání a spoluúčast
na nedělní mši svaté. Je-li to možné a vhodné,
podílím se na liturgii (ministrováním, zpěvem
ve sboru, čtením, přímluvami apod.).
Snažím se o prohlubování osobního vztahu
k Ježíši pravidelným přijímáním svátosti smíření
a eucharistie. Umím vysvětlit, proč křesťané
přijímají svátosti.
SPOLEČENSTVÍ

Mám oči i srdce otevřené pro potřeby blízkých.
Zastanu se slabšího, který je v právu, a snažím
se jednat šlechetně.
Vymyslím a (po poradě s vedoucím) uskutečním
příjemné překvapení pro ostatní.
POSLÁNÍ

Snažím se rozvíjet skautskou zásadu:
„Alespoň jeden dobrý skutek denně!“.
Zapojím se do činnosti, kterou křesťané hlásají
Krista a pomáhají potřebným (Betlémské světlo,
Noc kostelů, Tříkrálová sbírka, misijní aktivity
apod.).

Potvrzuji splnění 2. stupně Liliového kříže
a povoluji nosit modrý odznak.
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3. stupeň Liliového kříže
VÍRA

Dokáži se přihlásit k víře a vést o ní správný
dialog i v nekřesťanském prostředí.
Prohlubuji svou víru četbou Bible, rozhovory
o víře a četbou vhodné duchovní literatury
(s jejím výběrem mi může pomoci duchovní
rádce či vedoucí).
MODLITBA

Prakticky se seznámím s různými formami
křesťanské modlitby (např. liturgická, osobní,
rozjímání, breviář, adorace, střelná, se zpěvem,
růženec, společná…) a snažím se praktikovat ty,
které mne hlouběji oslovují.
Zapojuji do své modlitby Písmo. Rozumím
významu a smyslu postu v životě křesťana.
SVĚDOMÍ

Umím vysvětlit, proč se křesťané snaží žít podle
Ježíšových slov, i když je to obtížné. A proč je
Ježíšovo slovo zprostředkováváno učením církve.
Poznávám své silné a slabé stránky. Učím se
prožívat duchovní život jako život v Duchu
svatém.
SVÁTOSTI

Usiluji o dobrou přípravu a o přijetí svátosti
biřmování a potom o její další rozvíjení.
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Znám význam, krásu a hlubší smysl svátosti
manželství a kněžství.
SPOLEČENSTVÍ

Je-li to možné, pravidelně se účastním života
a činnosti nějakého křesťanského společenství
mládeže (v rámci farnosti, sboru, hudební či jiné
zájmové skupiny). Snažím se svým příkladem
vést mladší k víře.
Zúčastním se pěší poutě na poutní místo nebo
duchovních cvičení (exercicií), anebo mezinárodního křesťanského setkání (Taize, akce ICCS
a ICCG, apod.). Podělím se pak s ostatními o své
zážitky a zkušenosti z této poutě.
POSLÁNÍ

Podílím se na nějaké misijní či charitativní aktivitě v rámci křesťanského společenství, oddílu,
farnosti apod. Dále rozvíjím roverské heslo:
„Sloužím!“.
Připravím pro ostatní program o životním
příběhu některé zajímavé křesťanské osobnosti
(prezentaci, divadelní hru, příběh, přednášku
s následnou soutěží, poznávací hru, apod.).
Představím, jak se daná osobnost nechala vést
Kristem a čím je inspirací pro můj život.
Potvrzuji splnění 3. stupně Liliového kříže
a povoluji nosit červený odznak.
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