1. NEDĚLE ADVENTNÍ (2. 12. 2018)

2. NEDĚLE ADVENTNÍ (9. 12. 2018)

Evangelium Lk 21,25–28.34–36

Evangelium Lk 3,1–6

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na
zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem
moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co
přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje.
A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku
s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se
a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena
nestřídmosti, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás
den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na
všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte
a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout
a obstát před Synem člověka.“

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát
byl místodržitelem v Judsku, Herodes údělným knížetem
v Galileji, jeho bratr Filip údělným knížetem v Itureji
a v Trachonitidě, Lysaniáš údělným knížetem v Abiléně, za
velekněží Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo
Jan, syn Zachariášův.
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, aby
byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize řeči proroka
Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu,
vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá
hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je
narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří
Boží spásu.“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
snažíme-li se žít s Bohem, každý den od Něj přijímat jako dar a večer Mu ho
odevzdávat, nemusíme mít strach z příchodu Syna člověka – naopak: máme se
radovat, protože se blíží naše vykoupení. Těšíme se opravdu na setkání s Ježíšem,
toužíme po setkání s Ním? Povzbuďte děti ke každodenní modlitbě za život
v přátelství s Ježíšem. Učme se v Něm objevovat opravdového přítele.

Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
v Lukášově evangeliu dnes slyšíme, že Jan Křtitel uslyšel Boží slovo. Uslyšel a jednal
podle něho. Prožíváme čas přípravy na oslavu narození slíbeného zachránce. Jakým
způsobem se máme na Vánoce připravit, abychom také slyšeli Boží slovo,
a nepřeslechli ho přes všechen předvánoční shon? Najděte si společný čas
a povídejte si o tom, co jste během dne prožili s Bohem, hledejte a objevujte Ho
v každodenních radostech i starostech.

Připravte si: pouze kartičku.

Připravte si: kartičku, psací potřeby a Bibli nebo daný úryvek evangelia.

Celý vesmír kolem nás, to je nádherná podívaná, která při jasné obloze uchvátí
pohled malého dítěte i dospělého člověka. Nespočet hvězd, které Bůh stvořil ve
vesmíru… Na naší kartě jsou nakreslené různé hvězdy. Děti mají za úkol je spočítat.
Nekonečnost vesmíru nám připomíná věčnost. Mnozí lidé už přešli ze života do
věčnosti, někteří možná odešli nepřipravení a potřebují naše modlitby. Pomodlete
se s dětmi nejen dnes za zemřelé, kterým můžeme modlitbami pomoci.

Na zadní straně kartičky najdete osmisměrku. V rámečku jsou vypsaná čtyři slova
z evangelia, která mají děti najít v osmisměrce. Starší luštitelé mohou také tato
slova najít v textu evangelia a podtrhnout je. Menším dětem můžete evangelium
znovu přečíst a ony mohou na tato slova dávat pozor, až zazní.
Jan Křtitel povzbuzoval lidi, jak mají žít. I nás dnešní evangelium povzbuzuje ke
správnému životu. Přemýšlejte společně nad tím, jak se připravujete na Vánoce.
Jsou to narozeniny Pána Ježíše – dostane i On něco od nás?

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství

3. NEDĚLE ADVENTNÍ (16. 12. 2018)

4. NEDĚLE ADVENTNÍ (23. 12. 2018)

Evangelium Lk 3,10–18

Evangelium Lk 1,39–45

Lidé se ptali Jana (Křtitele): „Co máme dělat?“
Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím,
kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“
Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře,
co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než
je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“
Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho
nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“
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. V ruce má lopatu, aby pročistil (obilí) na svém mlatě a pšenici
uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“
Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal mu radostnou zvěst.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do
jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova
domu a pozdravila Alžbětu.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se
radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna
Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná jsi
mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si
zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť
jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně
pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se
splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“

Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
už několikátý týden nás v evangeliích provází Jan Křtitel, o kterém Písmo Svaté říká,
že není většího člověka, který by se narodil z ženy. Nestojí za to zamyslet se víc nad
jeho slovy? Popřemýšlejte, co jeho výzvy znamenají pro dnešek. Mějme odvahu
ptát se jako vojáci: „A co máme dělat my?“
Připravte si: kartičku, tužku a pastelky nebo fixy.
Na levé polovině kartičky je nakreslená křtitelnice s vodou. Děti mají za úkol
dokreslit její druhou polovinu. Celou křtitelnici pak mohou vymalovat. Povídejte
dětem o jejich křtu. Zajděte v kostele ke křtitelnici a prohlédněte si ji. Najděte
fotografie ze křtu Vašich dětí, ukažte jim křestní svíci a křestní roušku nebo
jakoukoli jinou památku na křest. Větší děti mohou dohledat datum svého křtu.
Kdo to zvládne, může si ho zapamatovat. Někdo má i druhé křestní jméno –
seznamte je s životem jejich patrona.

Tipy pro aktivitu doma
Milý tatínku, milá maminko, milé děti,
o obou ženách z dnešního evangelia víme, že byly v požehnaném stavu, to
znamená, že očekávaly narození dítěte. Zavzpomínejte na chvíle, kdy jste Vy
očekávali narození Vašich dětí. Jistě se z nového života radovalo i Vaše okolí. Při
modlitbě Zdrávas Maria si vzpomeňte na ten Váš požehnaný čas a proste Marii
o přímluvu za Vaše děti. Provázejte je častou modlitbou a děti poproste o modlitbu
za Vás.
Připravte si: kartičku a pero nebo propisku.
Zadní strana kartičky obsahuje část jedné známé modlitby. Když děti ve správném
pořadí doplní slova z rámečku místo teček, určitě přijdou na to, která modlitba to
je. Zkuste se zamyslet nad tím, o jakém plodu se v modlitbě mluví...
Teď nastává velká chvíle pro tatínky, protože úkol pro děti je směřován na pomoc
maminkám. Tátové, zkuste dětem poradit, čím a jak by mohly mamince pomoct,
aby si toho nevšimla. Možná by tu pomoc mohly dělat častěji a považovat ji jako
svůj velký úkol na každý den…

SVÁTEK SVATÉ RODINY (30. 12. 2018)
Evangelium Lk 2,41–52
Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na
velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam
na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny
a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho
rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině
poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do
Jeruzaléma a hledali ho.
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed
učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho
slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi.
Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu
řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je
mého Otce?“
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho
matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem
a oblibou u Boha i u lidí.
Tipy pro aktivitu doma / v náboženství
Milí rodiče, milí katecheté, milé děti,
dnes jsme slyšeli úryvek o Ježíšovi, který se ztratil rodičům. Maria a Josef Ježíše
našli v chrámě, jak s Ním rozmlouvali učitelé a žasli nad Jeho moudrostí
a chápavostí. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Možná i někteří z Vás
jste podobnou situaci zažili. Jistě to není příjemné. Domluvte si pravidla co dělat,
když se někdo ztratí v přírodě, ve městě, ale popřemýšlejte také o tom, co si počít
v případě, když se někdo vzdálí od Boha. Domluvte se na tom, jak Ho nenechat
ztraceného.
Připravte si: kartičku a pastelku nebo tužku.
Na obrázku je oblíbené bludiště. Dole vidíme smutné rodiče, kteří nevědí, kam se
poděl jejich dvanáctiletý syn. K bludišti přichází Josef a Marie, kteří hledají Ježíše.
Úkolem dětí je najít správnou cestu bludištěm, která vede od rodičů k Ježíšovi.
Určitě budou mít děti radost, když se jim to povede. Povídejte si s dětmi o tom, čím
by Vám udělaly radost, a nechejte se potěšit z něčeho, co pro Vás děti připraví, čím
Vás potěší…

