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SLŮVKO



ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU
V RODINÁCH


V letošním roce se chceme více
zaměřit na práci s evangeliem doma
v rodinách. S dětmi v pátek si probereme
slova evangelia, tak aby se daly uvádět do
života. Doma se pak vrhnou na úkoly,
které
budou
nejen
slovní,
ale i praktické. Pracovat se bude
i s obrázkem na druhé straně kartičky,
kterou si vyzvednou za účast v neděli po
mši sv. Jednotlivé úkoly budou
i navazovat na sebe. Součástí úkolu bude
také modlitba, která bude na pracovních
listech a měla by spojit rodinu nebo
alespoň ty, kteří se budou moci modlitby
zúčastnit (vím, né vždy je to možné,
ale snažme se hledat možnosti).

Nově se v listech objeví sekce
„Slůvko“, která bude krátce shrnovat to, co si řekneme v pátek na mši sv.,
aby se nám lépe pracovalo s úkoly.
Úkoly jsou opravdu směřovány na společnou práci v rodinách, zvláště
u mladších dětí. To je však cíl tohoto školního roku. Děti, které ještě neumí
psát mohou rodiče za ně dopsat odpověď, některé odpovědi se dají
i nakreslit (i toto je možnost odpovědi) .
Pokud se vám podaří splnit úkoly – napsat na papír, doplnit text příp.
zaslat fotku – budou děti jednoduše ohodnoceny. Jelikož chceme být blíž
Bohu a chceme pozvednout oči vzhůru a podívat se na svět budou k tomu
děti potřebovat žebřík, který si budou stavět během celého školního roku.
Za 1 splněný úkol = 1 magnetka s dřevem. Za 10 magnetek = 1 část do
žebříku. Žebříky se budou tvořit postupně na nástěnce v kostele.

Když položím základ svého života na
Ježíši, všechno má svůj pořádek.
Ježíš chce, abych byl v životě
šťastný. Chce být součástí mého
života a provázet mě každým dnem.
Když ho nechám, aby byl středem
mého života, aby měl první místo
v mém životě, bude i všechno
ostatní mít svůj řád. Neznamená to,
že všechno ostatní je méně důležité.
Pokud chci mít rád sám sebe,
potřebuju nejprve mít rád Boha
a přijmout to, že on má rád mě.
Společně se podívejte na youtube
video
„Minútka
s pápežom
http://bit.ly/2wpkVTW



Jméno a příjmení:





Další novinkou bude „Kronika pátečních mší sv.“ Vylosované dítě dostane
domů kroniku, a během týdne zapíše krátkou myšlenku z promluvy
a nakreslí obrázek. Na další mši sv. si pak zopakujeme minulý výklad
a navážeme na další téma a úkoly. I za tuto aktivitu budou dostávat děti
jednu magnetku. S vyplněním kroniky mohou pomoci i ostatní členové
rodiny.
Pro dospělé máme také jednu novinku. V závěru listu bude krátký článek
na nějaké téma, které se týká farnosti, její struktury, služby apod.

PRÁCE V RODINÁCH
Úkol č. 1: Vyrob svícen na čajovou svíčku. Stačí vzít zavařovací sklenici a na ní
nalepit kousek krajky, nebo kdo je šikovný může si namalovat barvami na sklo
nějaký motiv. Záleží na času a zručnosti. Hotový svícen vyfoť a zašli na email
farnosti (rkf.hnojnik@doo.cz), příp. vytiskni a přines další týden. Svícen se bude
používat na čajovou svíčku, kterou si zapálíte při modlitbě.
Úkol č. 2: Práce se zadní stranou kartičky: 1. Popiš co vidíš na obrázku 2. Jak se
chová chlapec napravo a nalevo. 3. Který obrázek se shoduje s evangeliem.
Úkol č. 3: V příloze listu jsou dva obrázky. Napiš k obrázkům jaké výhody
a nevýhody přináší život s Ježíšem a život bez Ježíše.
Úkol č. 4: Napiš jak můžu žít s Ježíšem a co pro to mám udělat.

ŽIVOT V CÍRKVI
Farnost
- je natrvalo zřízené společenství věřících svěřené do
pastorační péče faráři pod řízením biskupa, jehož
farář ve farnosti zastupuje. Farnost je pro
křesťanské rodiny eucharistickým společenstvím
a srdcem liturgického života. Je to výsadní místo
katecheze dětí i rodičů. Tak píše o farnosti
katechismus katolické církve (KKC)
Kdo patří do farnosti? Někdy si lidé myslí,
že farnost tvoří jen ti, kteří jsou přítomni
na bohoslužbě. Považuji za velmi důležité opravit si pohled na farnost, protože to
má zásadní dopad na farní život. Do farnosti jistě patří aktivní věřící, kteří jsou
skutečně budovateli farního společenství, a je možné se na jejich pomoc

spolehnout. Patří tam pravidelní účastníci bohoslužeb, kteří sice nevyvíjejí
žádnou aktivitu, ale jak se říká plní si své křesťanské povinnosti, pravidelně chodí
na bohoslužby, přistupují ke svátostem a finančně přispívají na potřeby církve.
Do farnosti patří všichni pokřtění, i když jsou nepraktikující, či přicházejí jen
na svátky, nebo chtějí uzavřít svatbu v kostele, pokřtít děti, či pohřbít své
příbuzné. Patří tam nemocní a staří, kteří do kostela nechodí ze zdravotních
důvodů. Patří tam i ti, kteří víru ztratili a biblicky bychom je mohli nazvat
„zatoulané ovce“, ale patří tam i sympatizanti a hledající, ale dokonce i ti, kteří
mají být teprve evangeliem osloveni. Na ty všechny je třeba myslet, se všemi je
třeba počítat.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
V čem je bohatství?
Něco vlastnit (je to mé vlastní) … o novém super
autu dovede snad každý snít i s otevřenýma
očima. K plnému potěšení je ale třeba, aby ho
někdo náležitě ocenil. To jsou kamarádi (patřící
neoddělitelně ke snu), před kterými se budu
předvádět, kteří mi budou i trochu závidět a před
nimiž budu svou ,,hračku“ bránit. Hodnota
vlastněného tak vlastně závisí na těch, kteří nevlastní.
Mít podíl na bohatství není ve vlastnictví, ale v tom, že se stanu součástí
samotné hodnoty. Proto se mnozí snaží být členy prestižního orchestru či
sportovního klubu – a to i když hrají třetí housle nebo v B družstvu. Je to hezké,
ale ve vztahu k poslednímu cíli – svatosti, jediné hodnotě, která přetrvá na
věčnost, je to (v lepším případě) úplně jedno.
Jediná cesta ke skutečnému bohatství je spojit se s Kristem! Tvé malé
každodenní oběti spolu s Jeho nekonečnou obětí dostanou její rozměr. Jako
kapka vody ve víně …
Až budeš držet konvičky a kněz bude nechávat skanout kapku vody
do vína, vzpomeň si a obnov spojení svého lidství s božstvím Ježíše Krista. V tom
je tvé skutečné bohatství. Maria, královno všech svatých, oroduj za nás!
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
Duchu Svatý, dechni do našich srdcí a dovol nám, abychom se nadechovali něhy
Otce. Dechni na Církev, aby mohla šířit Evangelium s radostí. Dechni na svět svěží
obnovu naděje.
Tweet papeže Františka 9. 6. 2019

MODLITBA

Pane Ježíši, děkuji ti, že chceš být se mnou každý
den a toužíš být součástí mého života. Chci, abys
byl ty na prvním místě v mém životě. Amen.
HLEDEJ SPRÁVNOU CESTU
Toník se sám vypravil na mši
svatou do kostela, ale nemůže
se rozhodnout, která cesta
vede ke kostelu. Pomůžeš mu
vybrat tu správnou?

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?

Info: www.farnost-hnojnik.cz, www.facebook.com/farnosthnojnik
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