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Svátek Křtu Páně, číslo 18.

Jméno a příjmení:

ÚKOLY A PRÁCE S KARTIČKOU V RODINÁCH

SLŮVKO
Naše české slovo „pokřtít“ vychází ze
slova „pokristit“ (na Slovensku se říká
pokrstiť). Přijmout křest tedy znamená
stát se Kristovým, spojit se s Kristem
poutem, které on nikdy neodstřihne.
Po křtu jsme byli mazáni křižmem
a v modlitbě zněla slova: „patříš ke Kristu
na věky“. I když mnohdy toto pouto
oslabím nebo přestřihnu, Ježíš je vždy
ochotný toto pouto znovu (navázat)
obnovit. Každý náš hřích, to, když se
zlobíme jeden na druhého, nechceme si
odpustit nebo třeba lžeme, tak
přestříháváme pouto mezi námi a Bohem.
Máme ale šanci! Každým navázáním,
uzlem se provázek zkrátí. To znamená, že
každý z nás má naději být Bohu blíž,
protože každý náš hřích a lítost nad ním
nám může pomoci mít s Bohem silnější
vztah.

Úkol č. 1: Práce s kartičkou z neděle
č. 20:
Najdi si video o křtu Pána Ježíše:
https://www.katechetiolomouc.cz/videojezisuv-krest. Vyber správné slovo.
Úkol č. 2: Práce s přílohou prac.
listu:
1. Doplň správná slova do textu.
2. Najdi 10 rozdílů
Úkol č. 3:

Najdi spolu s rodiči fotky z tvého křtu nebo
křtu tvých rodičů (pokud jsou).
Povyprávějte si spolu, kdo je na fotkách,
kdy to bylo, kde to bylo a kdo tě křtil.
Doplň také, co se při křtu používá a pokud to máš doma, tak si to můžeš znovu
připomenout. Vše pak napiš na papír nebo to také můžeš nakreslit, pokud neumíš
ještě psát.:1. Který předmět měly děti ve škole rády?
ŽIVOT V CÍRKVI
Kategoriální pastorace
Život církve je tak bohatý, že se všecek do klasické
územní farnosti nevměstná. Proto někdy vznikají farnosti
osobní (personální), jako například v univerzitním městě
akademická (studentská) farnost, do níž patří vedle profesorů
i studenti, ale jen na dobu svých studií. Zvláštní duchovní
správu vedou vojenští kaplani. Jednotlivé nemocnice či
církevní školy mohou mít své kaplany. Samostatnou duchovní
správu mohou mít například poutní místa a kláštery.

Kromě toho je možné napříč farní strukturou nabídnout duchovní péči
různým skupinám, třeba mládeži, rodinám, seniorům, skupinám lidí s různým
postižením. Vždycky by však měla být živá spolupráce místní farnosti i s těmito
zařízeními.
Zvláštní skupinu tvoří farnosti ve větších městech, kde je farností víc a
mnozí lidé nechodí do kostela v jejich čtvrti, ale do toho, který si vybrali. Zapojíli se tam do života společenství a nejsou jen náhodnými hosty, kteří chodí pokaždé
do jiného kostela, spoluvytvářejí farnost a mohou se zapojit do farní struktury.
Taková farnost je sice územní, ale má i znaky farnosti osobní. V tom případě je
náročnější budování kontaktů s okolím a zodpovědnost za farníky rozptýlené po
městě, či misijní apoštolát na sídlištích.
JAK SI PŘEDSTAVUJI FARNOST DNES, Mons. Jan Graubner

ZAMYŠLENÍ NEJEN PRO MINISTRANTY
Strach OTEVŘÍT dveře
Vzít za kliku a otevřít dveře… Co za nimi bude?
Každé dveře otvíráš jednou poprvé: do školy, do nového
pokoje na koleji, do zaměstnání… Někdy tušíš, co se za
nimi skrývá, někdy očekáváš překvapení, někdy cítíš
nejistotu s obavou. A tak to jde celý život. Nebylo by lepší
už žádné další dveře neotvírat a vstupovat jen do těch,
které známe, kde víme, co nás za nimi čeká?
Je to jako v podobenství: Pán nám svěřil svůj majetek, každému podle jeho
schopností, a dal nám čas k jeho zúročení. Můžeme být spokojeni s jednou
hřivnou, můžeme vyzískat dalších pět. Ale Pán při účtování bude chtít vydat počet
ze všech. Můžeme-li, pak tedy i máme využít všechny – jít až na hranici svých
schopností. Nikdy neříci dost, to stačí. Snažit se o víc, otevřít další dveře. Máš
strach, že na to nemáš? Tak začni tam, kde to jde vždy: miluj víc! Zde Bůh limity
nedal. Malé předsevzetí do nového roku a s Matkou Marií po boku odvážně do
dalších dveří. Ať si jsou třeba dvoutisícítřinácté.
TARSICIUS, P. Marek Miškovský

SLOVO PAPEŽE FRANTIŠKA
„Pokud v našich srdcích není mír, jak si můžeme myslet, že bude mír ve světě?
Zkusme zůstat v Pánu, způsob, jak to udělat, je milovat a milovat v maličkostech.“
Tweet papeže Františka 9. 1. 2020

TŘÍKRÁLOVÁ LUŠTĚNKA
Děti se vypravily na tříkrálovou sbírku. Poznáš, která silueta patří k barevnému
obrázku?

I V CÍRKVI ŽIJE HUMOR
Autobus se srazil s autem. Policisté
se ptají řidiče auta, jak se to stalo, ale
ten netuší. Tak se zeptají cestujících
z autobusu, kteří také vůbec neví, jak
se to mohlo stát. A tak se nakonec
zeptají řidiče autobusu a ten jim
odpoví: „No já nevím, když se to
stalo, tak jsem byl zrovna vzadu
kontrolovat lístky!“

Ptá se začátečník instruktora: „Je
pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně
nebezpečný?” Instruktor mu odpoví:
„Ale není, všichni padají až dole!”

Pepíček
vypráví
rodičům:
„Mami a tati, dnes jsem se jako
jediný ze třídy přihlásil!”
Maminka: „A na co se vás
učitelka ptala?” „Kdo rozbil
okno na chodbě.”

„Arnošte, nechoď na tu
sjezdovku“, domlouvá lyžaři
před hotelem manželka. „Vždyť
už skoro všechen sníh roztál někde se zabiješ!“ „Neboj“,
uklidňuje ji Arnošt. „Beru si
vodní lyže.“

MODLITBA
Nebeský Otče, děkuji ti za dar křtu, díky za rodiče, kteří mě
nechali pokřtít, za kmotry a všechny, kteří mě učí znát
tvého syna Ježíše. Ať na nás spočívá tvůj Duch. Zachovej
nás ve své lásce navěky. Amen.

BYL JSEM V PÁTEK NA MŠI SVATÉ?
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