Metodika 15. srpna – 15. září 2018
Milé děti, milí rodiče,
čas prázdniny jsou v plném proudu, ale už se nám všem postupně krátí.
I přesto je možné si jich ještě pořádně užít a dobře je využít. Určitě
některé z vás čeká nějaký pobyt, výlet, koupání, sport, odpočinek či
jiná zábava. Nezapomínejte v tomto čase také na Pána Boha a na cíl
vašeho života. Povzbuzujte se vzájemně k modlitbě a prožívejte
modlitbu společně v rodinách – může to být čas, kdy se setkáte spolu
a pozvete do své rodiny Boha.
Od slavnosti Nanebevzetí Panny Marie zveme vaše rodiny ke společné modlitbě ZDRÁVAS,
KRÁLOVNO. Je to velmi krásná modlitba, která je zařazena na závěr růžence. Matka Boží je zde
oslovována různými tituly, a pokud budete pozorně naslouchat slovům této modlitby, můžete se o Marii
něco dozvědět a skrze její přímluvu se obracet k Ježíši.
Stopa č. 34 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

V květnu jste se setkali se slavností Nanebevstoupení Páně. S dnešní slavností jsou oba
doporučeným svátkem - to znamená, že kdo může, má se zúčastnit v ten den mše svaté. Mnoho
kostelů a poutních kostelů v naší zemi je právě Panně Marii zasvěcena a v tento den zde tedy
bývá hlavní pouť. Pokud máte takové místo v blízkosti, můžete se tam vypravit na pouť.
Pracovní listy: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/PL%20maria.jpg
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/Pl%20Marie.jpg
http://deti.vira.cz/files/files/importovano/kaplicka2.jpg
Kytička č. 35 – První pátky

Tato stopa je určená především pro rodiče a pro větší děti, které už přicházejí ke svatému
přijímání. Na začátku září je ideální začít pobožnost prvních pátků. Jedná se o devět po sobě
následujících prvních pátků v měsíci, kdy věřící přijme svátost smíření a svaté přijímání. Pán
Ježíš přislíbil velké obdarování těm, kdo tuto pobožnost alespoň jednou ve svém životě vykonají. Více
se můžete dozvědět třeba od babičky nebo pana faráře – nebojte se zeptat. V září připadá první pátek
na 7. září, budeme rádi, když se v rámci Cestičky připojíte k ostatním. Doporučujeme materiály
Katechetického centra (KC) Olomouc:
https://www.katechetiolomouc.cz/ke-stazeni/duchovni-zivot/devet-prvnich-patku/
Pracovní listy z brněnského KC:
http://brno.biskupstvi.cz/kc/Eucharistie/Vyznam_slova.pdf
http://brno.biskupstvi.cz/kc/Eucharistie/Eucharistie_dar_lasky.pdf
Stopa č. 19 (připomínka) – Svátek Povýšení svatého Kříže

Jestli jste nestihli během roku aktivitu č. 19 nebo pokud se vám líbila, můžete se vypravit
ke kříži v přírodě, u cesty, za vesnicí a uklidit u něj, omést pavučiny, vytrhat plevel... Připravte
květiny do vázičky a kříž tak ozdobte. Třeba si i další kolemjdoucí všimnou, že je nějaký hezčí.
Jistě uděláte radost nejen lidem, kteří kolem hezky upraveného kříže budou procházet, ale také
Pánu Ježíši.
Věříme, že prožijete krásný zbytek prázdnin. Pamatujeme na vás v modlitbě a vyprošujeme vám milost
a sílu pro nový školní rok.

