Metodika na PRÁZDNINY
Milé děti, milí rodiče,
čas prázdnin je před Vámi, školáci se určitě moc těší… O prázdninách Vás čeká
spousta dobrodružství na táborech, mnozí se chystáte s rodiči na dovolenou, na pouť
nebo třeba na výlet a jistě i nějaký čas prožijete u babiček. Budete mít čas
na sportování, na hry, na kamarády a nezapomeňte na přátelství
s Pánem Bohem. Vyprošujte si ochranu svého anděla strážného.
Menší děti znají modlitbu Andělíčku, můj strážníčku a větší se
mohou modlit Anděle Boží. Zkuste se víc zamyslet nad slovy těchto
modliteb. Můžete svému andělu poděkovat za ochranu a prosit ho
o pomoc, abyste dny prázdnin prožili v opravdové radosti.
Stopa č. 28 – Pouť

Během prázdnin je čas na cestování, ale také na putování. Můžete se vypravit na nějaké
krásné poutní místo - ať pěšky nebo dopravními prostředky – a společně se modlit za Vaši
rodinu. Pošlete z nějaké pouti nebo výletu pohlednici a pozdrav prarodičům nebo někomu,
koho často nevídáte. Už nyní Vás chceme pozvat na Arcidiecézní pouť na závěr prázdnin (více na
webu našeho Centra - www.rodinnyzivot.cz a Facebook. stránce), těšíme se, že se tam uvidíme .
Kytička č. 29 – Plány na prázdniny

Rodiče už dávno plánovali, jak zorganizují čas o prázdninách. Nyní je čas si to připomenout,
popovídat si o tom, na co se těšíte a třeba ještě vymyslíte něco, co do Vašich plánů přidáte,
aby byl každý spokojený.
Stopa č. 30 – Chvála

Během prázdnin je čas se zastavit, rozhlédnout se kolem sebe, vidět spoustu nových věcí
a krásy přírody. Třeba někdy budete moci pozorovat východ nebo západ slunce, noční
oblohu, hory, hrady, chrámy. Poděkujte Bohu za naši zem a třeba Mu zazpívejte nějakou
hezkou písničku. Tipy:
https://www.youtube.com/watch?v=tX3-fh7cnZI
https://www.youtube.com/watch?v=82wvAk3kHOI
Kytička č. 31 – Svatá Brigita

Zkuste zjistit něco o svaté Brigitě Švédské, její život nebyl vůbec snadný a říká se o ní,
že putovala ve šlépějích Boha. Můžete ji poprosit o přímluvu za Vaši rodinu.
Stopa č. 32 – Svatý Jan Maria Vianney

Jan Maria Vianney bývá často označován jako svatý farář Arský podle místa, kde působil.
Byl velmi skromný, známé jsou jeho promluvy a je patronem kněží – pomodlete se k němu
za Vašeho kněze a vyprošujte mu svatost. Můžete ho pozvat na návštěvu nebo se připojit
na nějakou farní pouť.
Kytička č. 33 – Svátek Proměnění Páně

Jistě znáte událost z Evangelia o Proměnění Pána Ježíše. Snažte se dnešní den být také
proměnění – proměnění dobrem, radostí, poslušností, ochotou a vším dobrem.
Přejeme Vám krásné prázdniny a věříme, že je prožijete se svými rodinami, s kamarády
a že nezapomenete na modlitbu, i když někdy nebudete celá rodina pohromadě, v modlitbě se
můžete spojit.

