SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (6. 1. 2019)

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (13. 1. 2019)

Evangelium Mt 2,1–12

Evangelium Lk 3,15–16.21–22

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále
Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se:
„Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu
na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém.
Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se
jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě
v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‚A ty, Betléme
v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními
městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat
mému izraelskému lidu.‘ “
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich
vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně
se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“
Když krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem,
kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do
domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své
pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do
své země.

Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan
není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím
vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden
ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem
Svatým a ohněm.“
Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn
i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch Svatý sestoupil
na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval
hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
není to tak dávno, co jsme byli obdarováni. Určitě dětem velikou radost udělaly dárky
pod stromečkem, nás dospělé jistě potěšila radost z rozzářených očí dětí, setkání s širší
rodinou, a možná někdo cítil dotek Boží lásky při mši svaté, při vánočním koncertě nebo
při pohledu na betlém. Když se narodil malý Ježíšek, dary přinesli Jemu. V těchto dnech
máme možnost potěšit ty, kteří jsou na tom velmi špatně. Zamyslete se nad smyslem
tříkrálové sbírky. Čím můžeme přispět my? Uvědomme si, že se můžeme stát světlem
pro ty, kdo naši pomoc potřebují.
Připravte si: kartičku a žlutou pastelku či fixu.
Nedávno děti počítaly hvězdy. Nyní je na obrázku jediná, jasná hvězda, která se ukázala
na východě a ukazovala cestu mudrcům. Malíři ji nad betlémy často znázorňují jako
kometu. Dokreslete ke hvězdě ohon a vytvořte z ní kometu i Vy.
Tato zářivá hvězda určovala třem králům směr jejich cesty a dovedla je až za Ježíšem.
Povídejte si s dětmi o tom, kdo může být jejich „světlem“. Řekněte jim, kdo Vám
samotným vyprávěl o Ježíši a kdo Vás učil o Bohu...

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes se znovu setkáváme s Janem Křtitelem a připomínáme si Ježíšův křest.
Připomeňte dětem znovu i jejich křest a každý poděkujte za den, kdy jste se stali
Božími dětmi. Uvažujte o tom, co vlastně znamená být Božím dítětem, být šťastným
a milovaným synem či dcerou. Jak můžeme udržovat světlo víry a čistotu srdce?
Připravte si: kartičku a psací potřeby.
Na obrázku jsou červené tečky. Červená je barva lásky. Děti si mohou také vzít
červenou pastelku nebo fixu a spojit tečky. Menším dětem přečtěte celý nápis –
mohou si ho zapamatovat. Kdo jim říká o lásce k nim? Říká to také Vám, rodičům?
Děti jsou nejen Vašimi potomky, ale i milovanými Božími dětmi. Povídejte si o tom,
co to znamená pro Vás.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (20. 1. 2019)

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (27. 1. 2019)

Evangelium Jan 2,1–12

Evangelium Lk 1,1–4;4,14–21

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka.
Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají
víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla
má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte
všechno, co vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených
k očišťování předepsanému u Židů, a každý džbán byl na
dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány
vodou!“ Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: „Teď naberte
a doneste správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu
proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to
věděli –, zavolal si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno,
a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této
chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu
a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými
a učedníky do Kafarnaa, a zdrželi se tam jen několik dní.

Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování
o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je
odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky
a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku
důkladně prozkoumal, rozhodl jsem se i já, že to pro tebe,
vážený Teofile, uspořádaně vypíšu; aby ses tak mohl
přesvědčit o spolehlivosti té nauky, v které jsi byl vyučen.
Když se Ježíš vrátil v síle Ducha do Galileje, pověst o něm
se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagógách
a všichni ho velmi chválili.
Ježíš přišel také do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve
zvyku, šel v sobotu do synagógy. Povstal, aby předčítal
(z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo:
„Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým
radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku,
abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.“
Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagóze na něho
upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš s učedníky byl pozván na svatbu – měl rád rodinu a rodinný život. Dokonce
novomanželům velmi pomohl, když jim došlo víno. Ukažte dětem fotografie ze
svatby a povídejte si spolu o začátku Vaší rodiny.

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
Ježíš se vrátil do Nazareta a v sobotu šel do synagogy, kde předčítal z Písma
Izaiášovo proroctví, které se týkalo přímo Jeho. Byl poslán na zem, aby přinesl
radostnou zvěst. Co nám tím Bible chce říct? (Přečtěte si ještě jednou pozorně
dnešní úryvek.) Přišel, aby vyhlásil, zachránil, navrátil... Bereme to tak, že se zpráva
týkala jen tehdejších lidí? Jak necháváme Ježíše ve svém životě působit – vnímáme,
že se Jeho slova týkají i nás? Povídejte si o konkrétních zkušenostech, kdy jste
pocítili, že se Vás dotklo Boží působení.

Připravte si: kartičku, Bibli nebo daný úryvek evangelia a pero.
Znovu si pozorně přečtěte evangelium. Děti se mohou v předčítání střídat. Menší
děti mohou jednotlivé věty nebo jejich části po Vás zopakovat, aby si dobře
zapamatovaly příběh. Na kartičce jsou připravená tvrzení – některá jsou správná,
jiná ne. Děti mají za úkol označit správné věty písmenkem „A“ (ano) a špatná
tvrzení písmenkem „N“ (ne).
Možná jste s dětmi ještě na svatbě nebyli, ale jistě pořádáte rodinné oslavy.
Povídejte si společně o tom, co je pěkného na těchto setkáních, na co se těšíváte...
Na čí oslavě se v nejbližší době setkáte se širší rodinou? Nezapomínáte na něčí
narozeniny?

Připravte si: kartičku a Bibli nebo daný úryvek evangelia, popř. i psací potřeby.
Na zelené ploše jsou ukrytá tři slovesa z dnešního evangelia, zkuste je objevit
a přečíst. Kdo chce, může si je zakroužkovat nebo přebytečná písmena
přeškrtnout. Ježíš je tím hrdinou, o kterém je v Písmu Svatém předpovězeno.
Zamyslete se nad tím, jací jsou hrdinové dnešní doby. Chceme je mít za vzory?
Nebo je i pro nás vzorem Pán Ježíš a ti, kteří ho následovali tak, že došli ke svatosti?

