Milé děti, milí rodiče,
v adventní době jsme se připravovali na oslavu narození Božího Syna (modlili jste se společně
modlitbu Anděl Páně, jestli se Vám zalíbila, můžete v ní pokračovat ).

VÁNOČNÍ DOBA
Každý z nás se těší na své narozeniny, na den, kdy jeho
nejbližší přicházejí za oslavencem, přinášejí mu malou
pozornost, jsou s ním a je hostina, dort, přípitek, program
pro děti… Pro většinu lidí Vánoce začínají i končí 24. prosince, ale my –
křesťané – je slavíme od Štědrého večera až do neděle po slavnosti
Zjevení Páně, tentokrát do 7. ledna 2018. V této vánoční době, době
radosti, vás chceme pozvat k pozornému naslouchání slov modlitby,
kterou snad velmi dobře znáte - společně se budeme modlit Otče náš. K této době patří koledy,
proto chceme povzbudit ke zpěvu křesťanských koled. Někteří umíte hrát na hudební nástroje,
rádi zpíváte a kdo neumíte, pusťte si koledy na DVD.

31. 12. Svátek Svaté Rodiny (stopa č. 6)
Poproste rodiče, aby vám ukázali svatební album, aby vám
povídali o veliké slavnosti, kterou vlastně začala existovat vaše
rodina a jako poděkování jim nakreslete obrázek vaší rodiny,
zazpívejte jim písničku nebo jim připravte veselou scénku ze života vaší
rodiny – vždyť je zrovna i Silvestr. Kéž tento rok zakončíte s vděčností
za vaši rodinu.
Kdo
rád
maluje,
můžete
si
vytisknout
http://deti.vira.cz/omalovanky/vanocni-omalovanky/.

omalovánku:

6. 1. Slavnost Zjevení Páně (Tři králové - stopa č. 8)
Mnozí z vás pomáháte s Tříkrálovou sbírkou, která v těchto dnech probíhá v celé naší
zemi. Nejen, že peníze ze sbírky pomohou těm, kteří tuto finanční pomoc potřebují, ale
také uděláte radost lidem z vesnice, z města, z vaší ulice, když je navštívíte, zazpíváte
tříkrálovou píseň a na dveře napíšete požehnání. Připojte se letos k dobrovolníkům a staňte se
koledníky.
Víte, co nápis K + M + B + 2018 znamená?
V lidovém pojetí panuje názor, že jde o iniciály tří králů:
Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to však
zkratka latinského požehnání: „Christus mansionem benedicat“,
což v překladu znamená: „Ať Kristus požehná tomuto příbytku.“
Tři křížky (nejsou to znaménka plus) připomínají Božskou
Trojici. Ať i u vás doma Boží požehnání trvá po celý nový rok.
O třech králích se můžete víc dozvědět na odkaze: http://deti.vira.cz/kalendar/tri-kralove/.
Kdo si chce přečíst o tříkrálovém požehnání,
http://www.pastorace.cz/clanky/co-znamena-kmb1
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