Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus C
2. neděle postní
On jediný přebývá ve světle, on jediný je nesmrtelný. (1 Tim 6, 16a)
Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
1. čtení (Gn 15, 5-12.17-18)
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: ,,Pohlédni
na nebe a spočítej hvězdy! Tak četné bude
tvé potomstvo.“ Abrám Hospodinu uvěřil.
Bůh mu řekl: ,,Vezmi pro mě jalovici, kozu,
berana, všechny tříroční, pak ještě hrdličku
nebo holoubě.“ Abrám mu přinesl všechna
tato zvířata. V ten den uzavřel Hospodin
s Abrámem smlouvu a řekl: ,,Tvému
potomstvu dávám tuto zemi, od Egyptského potoka až k veliké řece, řece Eufratu!“
ŽALM (Ž 27)
Hospodin je mé světlo a má spása.
2. čtení (Flp 3,17-4.1)
Bratři, jendejte všichni tak, jak jednám já, dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu.
Moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, stůjte v Pánu pevně, milovaní!
Zpěv před evangeliem
V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!
Evangelium (Lk 9,28b-36)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi
na horu pomodlit se. Když se modlil, jeho šat oslnivě
zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš
a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou
měl podstoupit v Jeruzalémě. Petr řekl Ježíšovi:
,,Postavíme tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a
jeden Eliášovi.“ Nevěděl co mluví. Zatímco to říkal,
objevil se oblak a zahalil je. Z oblaku se ozval hlas: ,,To je
můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas
ozval, byl už Ježíš sám.

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Zvládl Abram spočítat hvězdy na nebi?
_____________________________________________________________________
2. Jaké zvířata měl Abram přinést Hospodinu?
_____________________________________________________________________
3. Opiš žalm z dnešní neděle.
_____________________________________________________________________
4. Když Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana na horu, co tam chtěl udělat?
_____________________________________________________________________

Kartička z neděle
Za odpověď – 1 nálepka
Odpověď:

Soutěžní kvíz pro předškolní a 1. třídu
Příloha (k dostání pouze v pátek) – splnění kvízu 2 nálepky

Odpovědi na soutěžní otázky z pátku (1. a 2. stupeň)
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1.
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
3.
_____________________________________________________________________
4.
_____________________________________________________________________

DUCHOVNÍ FITNESS ANEB POSTNÍ DOBA 2019
TRAIN – LOVE - REPEAT
V této postní době budeme společně objevovat význam těchto tří slov. Ona nám totiž
prozrazují jednu velkou pravdu.
Train – trénuj. Chceš se něčemu naučit, musíš trénovat.
Love – miluj. Chceš být dobrým člověkem, měj rád druhé lidi.
Repeat – opakuj. Chceš zůstat dobrým člověkem, vytrvej v tom.
V DRUHÉM POSTNÍM TÝDNU TRÉNUJEME JAZYK
Jazyk je důležitý sval v lidském těle. Díky němu
můžeme mluvit tak, že nám každý rozumí. Můžeme říct
druhému něco pěkného a udělat mu tak radost,
můžeme také zpívat nebo křičet. Jsou však chvíle, kdy
je lépe držet jazyk za zuby, to znamená, že naše slova
by mohla někomu ublížit nebo by nemusela být
správně pochopena. Proto je dobré trénovat náš jazyk,
stejně jako to udělali učedníci v dnešním evangeliu. I když viděli něco velkého, s čím se
chtěli podělit s ostatními, dokázali zachovat mlčení a nikomu nic neříct. Naučme se tak
jako oni ovládat svůj jazyk a používat ho ve správný čas.
Jak je na tom tvůj jazyk? V příloze tohoto dokumentu máš k dispozici
tréninkový plán. ;-)

ROK MINISTRANTŮ
SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM
Ahojte kamarádi ve službě Pánu Ježíši, jak víte, nedávno jsme si povídali o lekcionářích,
proto si dnes vysvětlíme funkci lektora, abychom se z lekcionáře naučili číst, uměli se
k této službě obléci a vystupovat. Na konci vás čekají kontrolní otázky. Takže pusťte se
do toho.
Lektor je osoba, která předčítá Boží Slovo. Svým slovem mluví
Bůh k lidem jako k přátelům, stýká se s nimi, aby je pozval do
svého společenství. Lektor je pak prostředníkem tohoto slova.
Velmi na něm tedy záleží, zda a jak pronikne Boží slovo k srdcím
posluchačů.

Příprava:
 Text si připravuje lektor s předstihem doma (alespoň 3x přečíst nahlas)
 Čte pomalu (souvislým tempem), nahlas a zřetelně s vědomím, že čte slovo Boží
ne své slovo
 Lektor je připravený v zákristii 15minut před začátkem bohoslužby a hlásí se u
kompetentní osoby, kde získá aktuální informace
Jak se obléci:
 Lektor dbá na svůj zevnějšek a vhodné oblečení
 Obléká se pohodlně, ale vkusně (je si vědom, že čte slovo Boží, že je viděn ostatními
věřícími a reprezentuje tím jak sebe, tak i společnost)
 Je vhodné se obléci slavnostně (doporučuje se u mužů- společenský oblek, košili
s kravatou, černé polobotky, kabát; u žen - společensky vhodné šaty či kostýmy,
nikoliv krátká sukně a hluboký výstřih /pokud možno bez výstřihu/ vhodná obuv,
kabát)
 svým přednesem má soustředit věřící na obsah Písma svatého ne na sebe
Samotný výstup:
 Lektor vyjde z lavice (popřípadě z místa, které je mu určeno), jde pomalou chůzi
směrem k oltáři, kde se před prvním schůdkem zastaví a udělá mírnou úklonu
směrem k obětnímu stolu (ten je středem slavnosti a klaní se mu s úcty k oběti
/eucharistie/, která je na něm sloužena), pak pokračuje k ambonu (pult, ze kterého
se čte)
 U ambonu si upraví mikrofon na rovinu svých úst a začne číst text
 Po odpovědi lidu „Bohu díky!“ sejde před první stupínek schodu, udělá mírnou
úklonu směrem k obětnímu stolu a jde zpět pomalou chůzi na své místo
Čeho se má lektor vyvarovat: neničí si hlasivky, neběhá, nedělá nesmyslná gesta,
nekleká či nedělá znamení kříže tam, kde nemá, řídí se pokyny, které mu byly sděleny
Kde si najít liturgický text?
http://www.liturgie.cz/lekcionar/
Otázky: (správná odpověď 10 bodů)
1. Kdo je to lektor?
2. Jak by měl lektor číst?
3. Jak by se měl lektor oblékat?
4. Čeho se má lektor vyvarovat?
Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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