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1. neděle postní, číslo 27.

SLŮVKO
Asi už jsme někdy slyšeli slovo
pokušení. Pokušení znamená, že udělám
něco, co bych neměl. Ježíš moc dobře ví
o tom, co je to pokušení. Ďábel ho
na poušti pokoušel třikrát. Jak
to dopadlo? Kdo zvítězil, ďábel nebo
Ježíš? Ano, Ježíš nad pokušením zvítězil
a učí vítězit i nás. Čím zvítězil? Biblí!
Zvítězil Božím slovem, které dobře znal.
Bible nás učí, co máme v životě
dělat. Na všechno, co prožíváme, najdeme
v Božím slově odpověď – co dělat, když si
nevím s něčím rady, když mi je smutno
atd. Bible nás učí ctít rodiče, říká nám
také, jak se chovat k druhým lidem
i k sobě samým, že se třeba nemáme
přejídat sladkostmi, protože naše tělo je
chrámem Ducha Svatého a hodně
sladkého škodí našemu tělu.
Co potřebuje maminka, když
chce na oběd připravit nějakou novou
specialitu a neví, jak se to vaří? Potřebuje
kuchařku, ve které najde recept, návod,
jak jídlo uvařit. Bible pro nás může být
takovou kuchařkou na dobrý život.
Používejme Bibli každý den! Čtěme Boží
slovo, protože je živé a má moc. Čerpejme
z Božího slova! Bůh nám skrze své slovo
dává vše, co potřebujeme - odvahu,
radost... Jasně nám i říká, jak se máme
chovat a proč. Hledejme Boha a jeho hlas.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH
PRO 1. TÝDEN POSTNÍ:
Tento týden se chceme snažit vítězit
nad pokušením.
1. Práce s druhou stranou kartičky č. 27.
2. Úkolem je rozdělit se sestrou nebo
bratrem o sladkost. Dokážu se rozdělit se
sourozencem o sladkost?
3. Na žluté kartičce je úryvek z Bible, který
nám má pomáhat v našem snažení. Tento
týden je moc důležitý, protože se v něm
chceme učit „vybojovat“ si čas pro Boha na
setkání s ním v osobní modlitbě. Ze
začátku to bude asi těžké, nebude se nám
asi chtít, někdo nás bude rušit… ale
nevzdávejme se a bojujme o čas s Bohem.
Stojí to za to. Záleží na každém z nás, jestli
se rozhodneme do času s Bohem
investovat, nebo ne. Viděli jste někdy, jak
se staví dům? Co takový dům musí mít,
aby celý dům držel a nespadl? Pevné
základy! Proto je pro nás tak tento týden
důležitý. Budeme stavět pevné základy.
Budeme stavět základy k tomu, abychom
pak mohli postavit krásný dům, ve kterém
se nám bude líbit, budeme v něm chtít
bydlet a budeme se tam cítit dobře. Jak si
vybojovat čas pro Boha?

- Rozhodni se, že chceš trávit čas s milujícím Bohem a že s ním budeš každý den
trávit čas v modlitbě.
- Urči si pravidelný čas na modlitbu kdykoliv během dne, stanov si délku modlitby
a snaž se ji dodržet. Vytrvej a čas s Bohem nezkracuj.

- Vytvoř si příjemné prostředí, do kterého Boha pozveš. Jdeš na setkání s
milujícím člověkem. Vytvoř si prostředí tak, aby ti bylo dobře. Můžeš si sednout
u stolu, zapálit si svíci nebo si doma najdi své oblíbené místo a modli se tam
pravidelně. Nechej se Bohem pozvat na rande a pozvi také jeho (toto můžeš i
s celou rodinou)
- Odstraň všechny rušiče, které ti brání soustředit se na Boha. Vypni televizi, wifi,
odlož mobil…
4. Vylušti luštěnku, která je v příloze
5. Doplň slova do textu: (nápovědu si můžeš najít u Mt 4,1-11)
Ježíš byl vyveden od Ducha na___________, aby byl pokoušen od ďábla. Když
se postil ___________ dní a ___________ nocí, nakonec vyhladověl. Tu
přistoupil _______________ a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se z těchto
kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: 'Nejen z chleba žije
člověk, ale z každého _____________, které vychází z _____________ úst.'
ŽIVOT VE FARNOSTI
Instrukce k postní aktivitě „Poznáváním Písma, poznávám
Krista.“
V tomto roce prožíváme rok Božího slova. Celý školní rok
sbíráme kartičky a díky nim se snažíme poznávat Ježíše a učit
se od něj.
Jeden ze způsobů, jak můžeme Ježíše poznávat, jsou
evangelia, Bible. Proto níže máme obrázek knihy, Bible, na
kterou budeme postupně každou neděli přidávat stránky. Tento obrázek bude
zvětšený v kapli. Každý z vás dostane domů kartičku (mohou si ji vzít i dospělí).
Na kartičce je rožek, který si vystřihnete a další pátek donesete na mši svatou do
Hnojníka do kaple. Našimi ústřižky pak dobarvíme obrázek v naší Bibli. Na
kartičce je dole také citát z bible, který si můžete ustřihnout a dát například na
nástěnku nebo do peněženky a snažit si ho zapamatovat., abychom se sytili Božím
slovem a naučili se i některé citáty zpaměti. A pak až budeme cokoliv prožívat,
věřte, Duch Svatý vám pak tento citát připomene. Na druhé straně kartičky pak
je modlitba. Ti, kteří se zapojí do této aktivity, si tyto citáty budou lepit na papír
(např. A4 nebo A5 – tu si mohou postupně i zdobit)a po Velikonocích přinesou v
pátek na mši sv.
Jinak budou i úkoly na daný týden. Vše bude v pracovním listu, tak jak obvykle.

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Plán.
Jako malý kluk jsem dělal různé hlouposti. Něco
vymyslet, nadchnout kamaráda – a provést to.
Výprava za hranice našeho území, malý chemický pokus na dvorku,
vycvičení psa coby tažného zvířete kočárku s mladším sourozencem,
létající kolo… Byť mnohý podnik tohoto druhu měl svou předehru v
promýšlení a více či méně důkladných přípravách, většinou jim
chyběla zásadní úvaha o případných následcích a dopadech.
Lidé starší a zkušenější proto plánují. Věci promýšlejí i z hlediska naděje na
úspěch. Aby neztráceli čas, aby zbytečně neprodělali. Říkají si lidé praktičtí. Když
Ježíš vysílá svých Dvanáct, dává jim také plán. Neposílá je nejprve ke všem, ale
jen do izraelských měst – ke ztraceným ovcím z domu izraelského ohlašovat, že
se přiblížilo nebeské království, (…) uzdravovat nemocné a vyhánět zlé duchy
(srov. Mt 10, 5-15). Posílá je nejprve k připraveným. Toužebné očekávání Mesiáše
a dispozice ne-mocného, který ví, že si sám nepomůže, uschopňuje k přijetí dobré
zprávy a spásy. Doba postní je v plném proudu. Poselství dorazilo i k tobě. Nechal
ses už dotknout Slovem Božím a uzdravit svátostí smíření? Zanech klukovin, buď
praktik, změň se! Udělej si plán a začni domýšlet své jednání! Panno Maria,
útočiště hříšníků, oroduj za nás!
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„"Milujte svoje nepřátele." Prospěje nám opakovat si tato slova, aplikovat je ve
vztahu k lidem, kteří s námi jednají špatně, vadí nám, příčí se nám je přijímat.
Nezaobírej se špatností druhých, těch, kdo o tobě špatně smýšlejí. Z lásky k Ježíši
začni odzbrojovat svoje srdce.“
Tweet papeže Františka 20. 2. 2020

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
„Jdou
tři
turisti
a
dostanou
se
k lidožroutovi. Vejdou
do domu a na stole je
otevřená kniha. Jeden z
turistů se do ní podívá a
vidí v ní fotky a zeptá se:
„To je vaše rodina?“ A
lidožrout mu odpoví: „
Ne, to je moje kuchařka.“

Syn arabského šejka se rozhodne studovat
v Čechách. Po dvou letech tátovi píše:
„Mám samé jedničky, pilně se učím a jsou
tu na mne moc hodní. Jen když zaparkuji
své pozlacené auto před školou a vidím,
jak pan učitel vystupuje z tramvaje, je mi z
toho smutno.“ O dva týdny později přijde
synovi dopis s šekem na dva miliony a
otec píše: „Nedělej nám ostudu a kup si
tramvaj taky.“

Učitel kontroluje domácí úkoly z
matematiky a
zastaví se nad
Pavlovým sešitem: „Pavle, jak to, že
máš úkol bez jediné chyby?“„No,
tatínek nebyl včera doma a já si ho
musel napsat sám.“

„Náš soused je hudebně založený
člověk.“„Podle
čeho
tak
soudíte?“„Dcera hrála večer na
klavír a on námrozbil okno, aby
lépe slyšel.“

MODLITBA

Nebeský Otče, děkuji ti, že díky Písmu svatému
poznávám tvého Syna Ježíše. Od něj se můžu
naučit jak dobře žít. Pomáhej mi uchovávat tvé
slovo v srdci. Dávej mi sílu, abych podle něho žil
jako tvé milované dítě. Amen.
BYL/A JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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