Nedělní evangelia v liturgickém roce
cyklus B
3. neděle adventní
Hospodin je moje radost. (Ž 104,34b)

Jméno a příjmení: ______________________________________Věk:________
1. čtení (Sof 3, 14-18a)
Jásej, raduj se a vesel celým srdcem! Zla se už neboj!
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, nad tebou bude
plesat v radosti.
ŽALM (Ž 126)
Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne svatý Izraele?
2. čtení (Flp 1,4-6.8-11)
Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
Zpěv před evangeliem
Aleluja. Duch Páně mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.
Evangelium (Lk 3,10-18)
Lidé se ptali Jana Křtitele: ,,Co máme dělat?“ Odpovídal
jim: ,,Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá
žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně. Na nikom
se nedopouštějte násilí.“ Lid byl plný očekávání a
všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan na
to říkal: ,, Já vás křtím vodou, Přichází mocnější než já.
On vás bude křtít Duchem Svatým.“

Otázky k nedělnímu čtení
Za 2 správné odpovědí – 1 nálepka
1. Čeho se už nemáme bát podle proroka Sofoniáše?
_____________________________________________________________________
2. Sv. Pavel nás vybízí, abychom se stále.... Pán je ...... Doplň slova.
_____________________________________________________________________

3. Zpěv před evangeliem je převzat z proroka Izaiáše. Komu se má přinést
radostná zvěst?
_____________________________________________________________________
4. Na co se ptali lidé Jana Křtitele?
_____________________________________________________________________

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.
_____________________________________________________________________

Kartička z neděle
Za odpověď – 1 nálepka
Odpověď:

Rosu dejte, nebesa, shůry aneb advent cache 2018
Drahý kamaráde/ko, po roce je tu advent, kde se chceme připravit na vánoční svátky.
Letos nás povede téma: ,,Rosu dejte, nebesa, shůry aneb advent cache 2018“ Tvým
cílem bude zavlažovat pařez. Viz nástěnka v kostele. A abychom jej mohli zavlažit,
potřebujeme k tomu vodu, kapky vody. A ty je budeš sbírat. Najdeš je právě na keškách
a plnění jejich zadání k úkolu. Čím více kapek nasbíráš, tím více vyroste stonek stromu,
který skonal.

Souřadnice
1. stanoviště
Hnojník – 49.6785639N, 18.5415464E
Třanovice – 49.7081606N, 18.5396150E
Komorní Lhotka – 49.6599103N, 18.5300772E
2. stanoviště
Hnojník – 49.6830617N, 18.5405928E
Třanovice – 49.7049781N, 18.5293611E
Komorní Lhotka – 49.6629286N, 18.5259975E

Souřadnice stačí zadat do vyhledavače jakéhokoliv prohlížeče. Keška je k dispozici
vždy od soboty 8:00 hod ráno do páteční mše sv. večer ;-).

ROK MINISTRANTŮ
SE SVATÝM DOMINIKEM SAVIEM
Ahojte kamarádi u oltáře, dneska se podíváme na prostor v presbytáři.
Ukážeme si, co se tam nachází a jak se co jmenuje. Potom na konci vás bude
čekat úkol, kde do obrázku napíšete, co a jak se jmenuje. Za to dostanete 50
bodů. Tak ať se daří při práci ;-).
AMBON - od něj se čte Boží slovo - bohoslužba slova, tedy v neděli 1. a 2.
čtení, příp. žalm se zde čte nebo zpívá, evangelium a kněz odtud má kázání promluvu. Někde ještě vystoupí kněz na kazatelnu.
OBĚTNÍ STŮL - OLTÁŘ - zde se odehrává bohoslužba oběti - proměnění
chleba v Tělo Páně a vína v Krev Krista. Připomínka Poslední večeře Pána Ježíše s
jeho učedníky.
SEDES - místo, kde sedí při mši svaté kněz.
STARÝ OLTÁŘ - zde bývá zobrazen svatý, kterému je zasvěcen kostel. Před
liturgickou reformou, která probíhala od roku 1965, se zde sloužily mše svaté.
SVATOSTÁNEK - bývá umístěn na starém oltáři a jsou v něm
přechovávaný proměněné hostie - Pán Ježíš.
VĚČNÉ SVĚTLO – jsou-li proměněné hostie - Pán Ježíš - ve svatostánku, to
poznáme podle červeného světla, tzv. věčného.
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