7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (2. 6. 2019)

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (9. 6. 2019)

Evangelium Jan 17,20–26

Evangelium Jan 20,19–23

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se:
„Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty,
kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno.
Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou jedno
v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli
jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať
i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě
poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne.
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které
jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože
jsi mě miloval už před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci)
poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska,
kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde
byli učedníci. Ze strachu před Židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim
ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já
posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:
„Přijměte Ducha Svatého. Komu hříchy odpustíte, tomu
jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny
nejsou.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš se modlí za své učedníky i za nás, kteří jsme skrze jejich slovo uvěřili v Ježíše.
Ten, kdo Ho opravdu pozná, může lásku, kterou ho obklopuje Bůh, dál předávat
druhým lidem. Tak se z generace na generaci předává víra. My jsme poznali, že
Ježíše poslal Bůh na tuto zem, aby nás lidi vykoupil z hříchu a otevřel nám bránu
do nebe. Děkujme Mu za Jeho oběť i za lásku k nám. Kéž tuto lásku předáváme
dál...
Připravte si: kartičku.
Ježíšovi záleželo na každém učedníkovi a záleží mu také na nás. Modlil se za ně, aby
poznali lásku, kterou nám dává, a aby tato láska byla přítomná ve světě. Na zadní
straně kartičky máte nakreslený celý svět a Vaším dnešním úkolem je popřemýšlet
nad tím, co konkrétního můžete udělat, aby bylo ve světě více lásky a dobra.
Mohou i děti pro to něco udělat? Zamyslete se také nad tím, proč měli lidé Pána
Ježíše rádi. Nechtěli byste ho následovat?

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
po Ježíšově zatčení, smrti i vzkříšení byli apoštolové plni strachu a nejistoty. Ježíš
za nimi přišel zavřenými dveřmi a řekl jim: „Pokoj vám!“ Ukázal jim probodnutý
bok a ruce a oni se zaradovali, protože Jej poznali. Poslal je ke službě, dechl na ně,
aby přijali Ducha Svatého, a pověřil je odpouštěním hříchů. Vlastně tak ustanovil
svátost smíření.
Připravte si: kartičku a pero.
Na zadní straně kartičky je vyobrazena holubice – často takto znázorňujeme Ducha
Svatého. Děti si tedy k obrázku holubice mohou napsat, že představuje Ducha
Svatého. Holubice je jeden ze symbolů. Možná si vzpomenete na jinou událost, kdy
Duch Svatý sestoupil v podobě holubice na Pána Ježíše při křtu v Jordánu...
Znáte nějakou modlitbu k Duchu Svatému? Může to být i písnička. Pomodlete se ji
nebo si ji zazpívejte a proste o dary Ducha Svatého pro Váš život.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (16. 6. 2019)

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (23. 6. 2019)

Evangelium Jan 16,12–15

Evangelium Lk 9,18–24

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to
nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do
celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě
oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno,
co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme
a vám to oznámí.“

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci,
otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“
Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že
vstal jeden z dávných proroků.“
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr
odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ On jim však důrazně
přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka
bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších,
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že
bude vzkříšen.
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe,
den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo
by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si
ho.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v dnešním úryvku Janova evangelia Ježíš vysvětluje učedníkům, že by jim měl ještě
mnoho říci, ale že by to nemohli snést. Připravuje je opět na Ducha Svatého,
kterého nazývá Duchem pravdy, na toho, kdo je zasvětí do celé pravdy. On bude
ten, který jim pomůže rozumět Božímu slovu. Učme se i my prosit Ducha Svatého,
aby nám dával moudrost a rozum pro chápání Božích slov.
Připravte si: kartičku a pastelky nebo pero.
Kolem červeného nápisu „DUCH SVATÝ“ jsou slova, z nichž některá patří Duchu
Svatému, a jiná ne. Zakroužkujte ta, která k Duchu Svatému patří, a přikreslete
k nim šipku směřující k červenému nápisu. Ta, která s Duchem Svatým nesouvisí,
přeškrtněte.
Vespod zadní části kartičky je praktický úkol – máme se pokusit přinést radost do
světa. Děti si mohou vybrat z nabídky možností nebo si můžete vymyslet
a zrealizovat spoustu jiných dobrých skutků, které povedou k radosti druhých i Vás.

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš byl opět o samotě se svými učedníky a zeptal se jich, za koho Ho lidé mají?
Také dal ale učedníkům otázku na tělo: za koho ho pokládají oni – ti, kteří Mu byli
nejblíž, ti, kteří se s Ním modlívali, ti, kteří viděli Jeho mocné skutky a znamení. Petr
odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“ Ježíš jim důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali.
Co to vlastně znamená? Mesiáš je zachráncem, tedy tím, kdo nás přišel vykoupit
ze hříchů.
Připravte si: kartičku, tužku či pero a Bibli nebo daný úryvek evangelia.
Když se Ježíš ptal svých učedníků, Petr Mu odpověděl velmi správně. Pokud si
nejste Petrovou odpovědí jistí, znovu si přečtěte dnešní úryvek Lukášova evangelia
a onu správnou odpověď tam dozajista najdete.
Ježíš, jako Zachránce, přišel na tento svět pro všechny lidi. My se dnes můžeme
zamyslet nad tím, jestli bychom i my dokázali někoho zachránit, někomu pomoci či
se někoho zastat. Povídejte si s dětmi o různých situacích mezi jejich kamarády ve
školce či ve škole a zkuste se jich zeptat, jak by měly správně reagovat, aby jeden
druhému pomáhali.

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (30. 6. 2019)
Evangelium Lk 9,51–62
Když se přibližovala doba Ježíšovy smrti, pevně se rozhodl
jít do Jeruzaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou přišli do
jedné samařské vesnice, aby mu tam připravili nocleh. Ale
Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do
Jeruzaléma.
Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš,
abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“
On se však obrátil a přísně je pokáral. Pak šli do jiné
vesnice.
A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam
půjdeš.“
Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata a nebeští
ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: „Pojď za
mnou!“
On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel pochovat svého otce.“
Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží
království!“
A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma
s rodinou.“
Ježíš mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není
způsobilý pro Boží království.“
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Pán Ježíš ještě před smrtí připravoval apoštoly na svůj odchod a učil je. Zval je, aby Ho
následovali a zvěstovali Boží království. Chce i po nás, abychom už zde na zemi
zakoušeli Boží přítomnost a dobrotu, a vybízí nás, abychom se i my stávali šiřiteli Božího
království na zemi. Zamysleme se, jakým způsobem můžeme do našeho světa přinášet
Boží království, aby ho lidé kolem nás mohli zakoušet už nyní.
Připravte si: kartičku, psací potřeby a gumu.
Kresba na obrázku představuje Boží království. Slova, která jsou okolo, do něho buď
patří, anebo ne. Zakroužkujte ty hodnoty, které jsou správné, a přeškrtněte ty, které
do Božího království nepatří. Pokud máte více sourozenců, můžete se pokusit úkol
splnit nejdříve každý sám a potom si všichni vzájemně zkontrolovat, kdo se rozhodl
správně. Menším dětem slova postupně předčítejte.
Boží království je už i v našem světě. Popřemýšlejte s dětmi o tom, co můžeme dělat
my, aby se rozrůstalo. Pomozte Pánu Bohu s šířením Božího království kolem Vás.

Poděkování a přání
Děkujeme, že jste se zapojili do naší nové aktivity, a věříme, že se i ve Vaší rodině
dařilo žít v tomto školním roce podle Božího slova skrze úryvky nedělních evangelií
a jejich výzvy a že jste pomohli Vašim dětem objevovat důležité hodnoty a prožívat
radost z konání dobra. Kéž to, co jste natrénovali v jednotlivých týdnech, budou
moci Vaše děti využít ve svém životě. Přejeme ať Vás ve výchově vede Duch Svatý
a ať jsou Vaše děti radostí Vám i Vašemu okolí.
Přejeme požehnané prázdniny a krásné letní zážitky v blízkosti Boží.

