CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
strana 1 – osmisměrka
strana 2 – životopis o svatém Jiřím
strana 3 – mše svatá část 1.
strana 4, 5 – připravme se na následuhí mše svaté
strana 6 – soutěžní křížovka, vtipy
strana 7 – komiks na pokračování
vložená strana - modlitební kostka

OSMISMĚRKA
M
I
N
I
S
T
R
A
N
T

K
A
L
E
T
S
O
K
B
Ř

Ů
R
D
B
V
Ě
Ž
A
Ů
Í

R
E
I
E
M
Š
E
D
H
R

KŘÍŽEK
KŮR
LÁSKA
MINISTRANT
MŠE
NEBE
RORÁTY
BERÁNEK č.1/leden 2012

S
C
Í
R
K
E
V
I
Ř
O

Y
D
L
Á
S
K
A
D
Í
R

N
J
A
N
D
Ě
L
L
CH
Á

N
E
B
E
I
T
S
O
H
T

Z
Ě
N
K
Ř
Í
Ž
E
K
Y

E
U
CH
A
R
I
S
T
I
E

SEDES
SYN
VĚŽ
ANDĚL
BERÁNEK
BŮH
CÍRKEV

DCERA
EUCHARISTIE
HOSTIE
HŘÍCH
KADIDLO
KNĚZ
KOSTEL

strana 1

SVATÝ JIŘÍ

(staročesky Juří) byl podle křesťanské legendy
římský voják pocházející z Anatolie, dnešního Turecka,
který byl uctíván jako mučedník. Je jedním zečtrnácti
svatých pomocníků. Je zvěčněn v „legendě o sv. Jiří a
draku“.
Svatý Jiří a drak
legendy vypráví, jak si u pramene zásobujícího město Lýdii postavil
hnízdo drak. Obyvatelé museli každý den kvůli vodě na chvíli vylákat
draka z hnízda. Jako návnada sloužila lidská oběť určená losem.
Když los padl na královskou dceru, zoufalý král marně prosil o
milost. V pravou chvíli se objevil sv. Jiří zrovna kolem projíždějící,
postavil se drakovi, zabil ho a princeznu zachránil. Vděční občané se
zřekli pohanství a přijali křesťanství.
Život
Svatý Jiří, je pokládán za významnou historickou osobnost. Velmi o
něm referuje Zlatá legenda ze 13. století. Podle legend, se Jiří
narodil v křesťanské rodině kolem roku 270 n. l. v Kapadokii, dnešním
Turecku. Jeho otec pocházel také z Kapadokie a sloužil jako
důstojník v římské armádě. Jeho matka byla z Lýdie,(dnešní , Izrael).
Jako vdova se po čase se svým synem vrátila do svého rodného
města, kde mu poskytla vzdělání. Mladý Jiří vstoupil po vzoru otce do
armády brzy po dosažení dospělosti. Dokázal být dobrým vojákem, a
proto byl povyšován. Po svých dvacetinách obdržel titul Tribuna a
následně se stal rytířem. Tou dobou byl umístěn jako člen osobní
stráže římského císaře Diokleciána.
Jiřímu bylo nařízeno účastnit se perzekucí, ale namísto toho se Jiří
přiznal ke křesťanství a kritizoval císařské rozhodnutí. Rozzuřený
Dioklecián ho nechal mučit za zradu a poté nařídil popravu.
Sv. Jiří je patronem skautů, vojáků, řezníků. Jeho svátek 24. dubna
je jeden ze dvou velkých skautských svátků.
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MŠE SVATÁ - 1.
Bůh našel způsob, jak přebývat mezi
námi – v podobě chleba a vína. Kněžím
skrze svěcení dal moc, aby na oltáři
proměnili chléb a víno v Tělo a Krev
Ježíše Krista. To vše se děje při mši
svaté, kterou ustanovil samotný Ježíš při
poslední večeři: To čiňte na mou
památku. (Lk 22, 19). Při ní ustanovil
také svátost oltářní – proměňování chleba
a vína.

Mše svatá se skládá ze čtyř částí:
1 – vstupní obřady
2 – bohoslužba slova
3 – bohoslužba oběti
4 – závěrečné obřady

Smyslem vstupních obřadů je, abychom mezi
sebou vytvořili společenství a připravili se na
setkání s Pánem Ježíšem. Každý z nás přichází
ke slavení mše sv. z různého prostředí, s jinou
náladou, s jinými problémy, starostmi i
radostmi. Musíme se dobře naladit, nezůstat
uzavření jenom do sebe a svých těžkostí.

VSTUPNÍ ZPĚV Když průvod přijde k oltáři, kněz a přisluhující

pozdraví oltář hlubokou úklonou. Je-li v presbytáři svatostánek s Pánem
Ježíšem svátostí, projeví úctu pokleknutím. Kněz pak přistoupí k oltáři a uctí ho
políbením.

ZNAMENÍ KŘÍŽE Kříž je křesťanské znamení. Je vyznáním víry v
Nejsvětější Trojici – Otce, Syna i Ducha Svatého. Kříž je také symbolem
ukřižovaného Krista.

Jak se správně dělá kříž
Levá ruka s pěkně spojenými prsty je na hrudi a pravou
rukou s prsty také pěkně spojenými dělám vlastní znamení. První pohyb
pravé ruky probíhá od shora dolů (od čela k hrudi) a připomíná, že Bůh
sestoupil na zemi v osobě Ježíše Krista. Druhý pohyb probíhá od levého
ramene k pravému a připomíná Ježíše Krista přibitého na kříži. Snažme se
dělat kříž pěkně a pomalu, nedělejme jakousi zmuchlaninu. Soustřeďme se
na to, co děláme. Znamením kříže vyjadřujeme náš vztah k Pánu Ježíši.
Kříž je základní modlitba.
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Mk 1,40 – 45
Lidé, kteří chtěli za Pánem Ježíše
přijít neměli cestu nijak lehkou.
Pomůžeš jim správně trefit?

Mk 1, 29 - 39
Pán Ježíš chtěl jít do různých měst, aby mohl všude mluvit o Božím
království. Domečky na obrázku představují taková města.
Každý je na obrázku dvakrát, jen jeden je tam jen jednou.
Spoj vždy dva stejné domečky čárou. Ten, co je samotný, dej
do kroužku

UZDRAVENÍ MALOMOCNÉHO6.neděle v mezidobí B PÁN JEŽÍŠ UZDRAVUJE 5. neděle v mezidobí B

VYBYRVY SI OBRÁZEK

POKUŠENÍ NA POUŠTI
1.neděle postní B Mk 1,12 - 15
Aby se nemocný mohl dostat k Pánu Ježíši, museli ho
přátelé spustit dírou ve střeše. Díra ale musela mít takový
tvar, aby s ní nosítka prošla. Na obrázku je mnoho tvarů a
vždy dva jsou stejné. Vybarvi dvojice stejných tvarů stejnou
barvou. Nebudeš-li si vědět rady, můžeš jednotlivé tvary
vystříhat.

7. neděle v mezidobí B Mk 2,1 – 12

PÁN JEŽÍŠ MÁ MOC ODPOUŠTĚT HŘÍCHY

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
Správné odpovědi, spolu se svým jménem, napiš na papírek a vhoď do krabice v
kostele na klekátku. Slosování o sladké ceny proběhne 26.2. při dětské mši sv..

1) Apoštol, který nechtěl uvěřit
2) Náš národní světec-kníže žil 907-935
3) Jeden ze tří mudrců
4) Boží zákon
5) Boží dům
TAJENKA:..................................
Tajenka jeden z evangelistů …………………………

VTIPY
"Víte, proč tak málo farářů jezdí mercedesem?"
"Protože ten stojí nekřesťanské peníze."
Ptá se Kudlanka nábožná Jetele: " Hele Jeteli, pověz,
proč se nemodlíš?" Jetel smutně zašeptá: "Víš
Kudlanko, já nechci být spasen."
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REDAKČNÍ TEAM: Jirka N.; Iva T.; Magda P.; Monika P.; Marie B.; P. Miroslav Suchomel
Email: jurkanosek123@seznam.cz ; ivatal@centrum.cz; www.meetina.estranky.cz
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MODLITEBNÍ KOSTKA – před jídlem

Nalep si na
tvrdý papír,
vystříhni a
slep bílé
okraje. Pokud
ti to nepůjde,
popros
maminku nebo
tatínka, rádi
ti pomůžou.

