_________________________________
• HVĚZDA - mše svatá
• STOPA - úryvek z Bible
• POSTAVY - růženec
• KYTIČKY - denní modlitba
• KORÁLKY NA RŮŽENCI - "misijní" dobrý skutek

Říjnová cestička k Bohu
Milí rodiče,
připravili jsme pro vaši rodinu poslední cestičku v letošním liturgickém roce. Měsíc říjen patří
Panně Marii a modlitbě růžence – k tomu vás chceme zvlášť povzbudit. Papež František nás
vyzývá, abychom pamatovali na misie – i to je výzva, kterou můžete uskutečňovat nejen ve
vzdálených částech světa, ale i ve vašich rodinách či farnostech.
Věříme, že vám k tomu poslouží tento pracovní list, který pro vás nakreslila Veronika
Kořenková – děkujeme jí za spolupráci na tomto krásném díle pro rodiny a vyprošujeme celé
její rodině hojnost Božího požehnání.
Těšíme se, že se aktivně zapojíte do „Říjnové cestičky“ a budeme rádi za zpětnou vazbu.
Velmi nám pomůže, když nám napíšete, jak jste jednotlivé cestičky prožívali, co pro vás bylo
jednoduché, co vás povzbudilo, která se vám nejvíce líbila…
Přejeme požehnané říjnové dny.
Markéta Matlochová, za CPRŽ Olomouc, www.rodinnnyzivot.cz, e-mail: rodina@ado.cz
Legenda:
Hvězda – máte-li možnost navštívit bohoslužbu i během týdne, jste zváni. Můžete tento čas
obětovat právě za misie, misionáře, a tak vyprošovat požehnání těm, kteří v náročných
podmínkách pracují pro Boží království. Pokud vám pochybí hvězdičky, můžete si do volných
prostor pracovních listů doplnit svoje.
Stopa – zkuste si v rodině najít čas na četbu z Písma svatého. Domluvte se, které texty vaši
rodinu mohou povzbudit. Někdo se zaměří na starozákonní osobnosti, jiný na příběhy
z evangelia, další třeba na Skutky apoštolů či na listy. Můžete si zkusit příběh zapamatovat
nebo třeba i zahrát jako scénku.
Postavy – jednotlivé obrázky na pracovním listě znázorňují život Panny Marie. V modlitbě
růžence můžeme nad jejím i Ježíšovým životem rozjímat a dětem přiblížit důležité události
v jejich životech. Růženec si můžete rozdělit po jednotlivých desátcích nebo se můžete
předmodlovat v kostele.
Kytičky – každý den svěřte vaši rodinu Pánu Bohu, učte děti modlitbě vlastními slovy a
vděčnosti za dar života, rodiny, zdraví, míru i všeho, co máte a zdá se vám jako samozřejmé.
Ve srovnání s životem v chudých částech světa si můžete uvědomit, v jakém žijete bohatství.
Korálky na růženci – dobrý skutek denně bychom mohli jako skauti dělat i my věřící - naučme se
myslet na druhé, dělit se, dát jinému přednost,… Misijní dobrý skutek může být zaměřen
i formou nějaké aktivity například pro Papežská misijní díla – inspirovat se můžete
na www.missio.cz.

