tak se mi zdá, že nastávající dny a týdny budou mít
Napadají vás asi ledajaké věci.
Já mám na mysli toto:

Exkurz do matematiky:

SPOLEČNÝ JMENOVATEL

je nejmenší kladné celé číslo,
je to věc
které je násobkem každého
může být malá i velká
každý jsme ji dostali od svých rodičů jmenovatele.
při křtu
v kostele je jedna veliká a několik dalších menších
malé děti se na ní učí dělat „fúú“
vyrábí se z vosku
atd.
Pokračovat už nebudu, je to jasné.

Správná odpověď je:
A proč svíčka? No, posuďte sami.

Nezapomeň
LUCERNIČKU

se svíčkou
na dětskou
mši svatou!

Takovou svíčičku
dostaneš každou
středu na mši svaté.
Co s ní? Koukni do
Farníčku do rubriky
Adventní farní
aktivity.
Exkluzivní
vánoční svícny
 na misijním
jarmarku
 sýpka,
18. prosince

Jupííí!
Vánoce!
Stromeček!
Dárky!
A svíčky!!!

A to není všechno… I po skončení Vánoc zase bude svíčka důležitá.
To je totiž den, který nazýváme
a svíčky, které se v ten den světí, jsou
Takže v tomto Okénku si na
hromničky a na Hromnice
posvítíme!
NAJDEŠ DESET ROZDÍLŮ?
A JAK SE JMENUJÍ POSTAVY NA OBRÁZKU?

HROMNICE
JAKOU UDÁLOST SI PŘIPOMÍNÁME?
Hromnice jsou lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu.
Církev ho slaví 2. února.
PŘEČTI SI V BIBLI ÚRYVEK LK 2, 22-40, A PAK SPRÁVNĚ
DOPLŇ DO NÁSLEDUJÍCÍHO TEXTU CHYBĚJÍCÍ SLOVA
Z NÁPOVĚDY. POMŮŽE TI ZRCADLO.

PROČ ŠLI MARIA A JOSEF S JEŽÍŠKEM DO CHRÁMU?
Rodička 40 dní po narození chlapce měla být očišťována
a na poděkování měla být přinesena oběť – buď jehňátko, anebo
když rodina nebyla tak movitá, dvě holoubátka. Panna Maria také
přichází čtyřicátého dne po narození Krista do jeruzalémského
chrámu spolu s pěstounem, svatým Josefem, a tuto oběť podle
mojžíšského zákona přinášejí.

SIMEON A ANNA
Byl tam také stařec Simeon, kterému Bůh slíbil, že nezemře, dokud
neuvidí Spasitele. A Anna, žena, která poté, co ovdověla, věnovala
celý svůj dlouhý život Bohu. Oba intenzivně očekávali příchod
Mesiáše. Jednoho dne se dočkali.
Simeon vzal Ježíše do náruče a chválil Boha. Také Anna děkovala
Bohu a všem lidem o tom dítěti vyprávěla.
Z PŘÍBĚHU SETKÁNÍ SIMEONA A ANNY S JEŽÍŠEM JE VIDĚT,
ŽE …
(dokončení v tajence)

SIMEONŮV CHVALOZPĚV
Simeonovi bylo Duchen předpovězeno, že nezemře, dokud neuvidí
Mesiáše. Když se pak s Ježíšem setkal, takto chválil Boha:

Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu,
kterou jsi připravil pro všechny národy:
světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.

DOKONČI TAJENKU: SIMEON ŘEKL, ŽE JEŽÍŠ JE …

_____________________________________________________________

_

BUĎ SVĚTLEM PRO DRUHÉ
I dnešní svět potřebuje poznat Ježíše a dozvědět se, že jedině on
může lidi zachránit – spasit.
Ale kdo jim to řekne?
Pán ježíš spoléhá na nás.
ŘÍKÁ NÁM SLOVA,
KTERÁ OBJEVÍŠ, KDYŽ
VYBARVÍŠ VE SVÍCI
VŠECHNA POLÍČKA
S TEČKOU:

TAJENKA:
__ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ .

Důležitá poznámka:
všechny úkoly v tomto Okénku jsou
čerpány z dostupných materiálů
Katechetického centra brněnského
biskupství (www.kc.biskupstvi.cz)

DEN ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA
Na přání Svatého otce slaví celá církev 2. února na svátek Uvedení
Páně do chrámu Den zasvěceného života.
Biskupové se setkávají ve svých diecézích s řeholníky, řeholnicemi
a ostatními osobami zasvěceného života.
VÍTE PROČ JE TAKOVÉ MNOŽSTVÍ MUŽSKÝCH I
ŽENSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA?
PROTOŽE JE MNOHO ZPŮSOBŮ,… (dokončení věty se dozvíš
z tajenky).
ZE TŘÍ ODPOVĚDÍ VYBER TU SPRÁVNOU. PÍSMENA V ZÁVORCE
PAK UTVOŘÍ TAJENKU.

