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CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
soutěžní osmisměrka
svaté celebrity – životopis o svatém Františku z Pauly
mše svatá – liturgický rok
připravme se na následují mše svaté
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SOUTĚŽNÍ OSMISMĚRKA
Správné odpovědi, spolu se svým jménem, napiš na papírek a vhoď (do 15. 4.)
do červené krabičky v kostele na klekátku. Slosování o sladké ceny proběhne
22. 4. při dětské mši svaté.
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SVATÉ CELEBRITY

František z Pauly - CHARITAS

Narodil se 27. března 1416 v městečku Paula chudým, skromným a zbožným rodičům. Přišel však na svět s vážnou oční vadou, a proto ho rodiče svěřili v modlitbě sv. Františkovi z
Assisi a slíbili, že když bude syn uzdraven, dají ho na rok do
františkánského kláštera. František byl zázračně uzdraven a
v roce 1429, když mu bylo 13 let, ho doprovodili rodiče do
kláštera, kde pak žil a pracoval s bratry františkány. Po roce odešel a
s rodiči se vydal na společnou pouť do Říma a Assisi. V Loretě mladý František
odevzdal svůj život Pánu slibem čistoty.
Líbil se mu poustevnický život a proto, když se vrátili domů, postavil si v kopcích
chýši. Později odešel do jeskyně, kde se modlil a žil sám. Přidávali se k němu první
společníci. Proto musel sepsat první pravidla života a začít stavět klášterní domy konventy. O Františkově svatosti a zázracích se dlouho vědělo. Putovalo za ním spouspoustu chudých lidí, které s láskou přijímal, sloužil jim, uzdravoval je, vyháněl zlé
duchy a dával jim dobré rady. Uměl číst v lidských srdcích. Všichni od něj odcházeli
s pevným přesvědčením polepšit se. Kladl jim na srdce: "Vyčisti nejdříve svůj dům,
to je svědomí, a žij jako dobrý křesťan." Často bral do rukou oheň a ukazoval tak,
že "pro toho, kdo miluje Boha, není nic nemožné." Sám na sobě ukazoval s velkou
láskou a pokorou cestu obrácení, proměny života a pravého pokání. Pro svou lásku
k lidem byl nazýván "dobrý otec". Roku 1483 ho papež vyslal do Francie, aby králi
Ludvíku XI. vyprosil zdraví těla. František mu ale vyprosil to důležitější, totiž zdraví
duše
smíření
s
Bohem,
s
lidmi
a
křesťanskou
smrt.
Jeho řád se rozšířil i do dalších zemí - Francie, Španělska, Německa i do země
České (na Vranově u Brna jsou bratři pauláni). Nazývá se "řád Nejmenších bratří
sv. Františka z Pauly“ s vlastním znakem CHARITAS (Boží láska).
Tento muž Boží, který jídával jednou denně kousek chleba nebo zeleniny, spával
na zemi a chodil bosý, celé noci promodlil, neúnavně stavěl kostely a kláštery,
věnoval se lidem a byl rádcem papežů i králů, zemřel v Tours na Velký pátek
2. dubna 1507 ve věku 91 let.
Sv. František do pravidel řádu kromě evangelních rad – chudoby, čistoty a poslušnosti také zakotvil slib trvalého postního života(půst od masa, vajec a mléčných výrobků). Kéž nás všechny provází jeho láskyplné napomenutí: "Pro lásku Boží, něco se
sebou dělejte" - s jistotou, že "tomu, kdo miluje Boha, není nic nemožné".
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MŠE SVATÁ
LITURGICKÝ ROK
Doba adventní
je obdobím očekávání příchodu
Pána Ježíše. Trvá necelé čtyři
týdny (čtyři adventní neděle),
končí 24. prosince.

Doba vánoční
je oslavou narození Ježíše
Krista. Začíná na Hod Boží
vánoční (25. prosince) a končí
nedělí po svátku Zjevení Páně
(Tří králů) - svátkem Křtu Páně.

Liturgické mezidobí
je několik týdnů mezi vánoční a
postní dobou.

Doba postní
začíná popeleční středou. Je dobou šesti nedělí, kdy máme činit pokání a
obrátit se, abychom se dobře připravili na oslavu velikonočních tajemství.
Vrcholí velikonočním triduem (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota),
které přechází ve slavnost Ježíšova vzkříšení.

Doba velikonoční
vyjadřuje radost z Ježíšova zmrtvýchvstání. Následujících sedm týdnů si
připomínáme události po Kristově vzkříšení. Končí slavností Seslání Ducha
Svatého.

Liturgické mezidobí (druhá část)
Vyplňuje zbývající čas liturgického roku. Končí slavnostní Krista Krále, po
níž opět následuje doba adventní.
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Lidé mávali Pánu Ježíši palmovými ratolestmi.
Poznáš jakými ratolestmi vítáme Pána Ježíše v
našem kraji? Tyto ratolesti vybarvi a dokresli je k
dětem. Celý obrázek si můžeš vymalovat.

Když je nám těžko, chceme mít u sebe někoho
blízkého. Víš, kdo stál pod křížem, když Pán Ježíš
umíral? Doplň začáteční písmena obrázků do křížovky
a dozvíš se to.

Mk 11,1-10
1. dubna

VJEZD DO JERUZALÉMA
Květná neděle B

Jan 20,1-9
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně B
8. dubna

HROB JE PRÁZDNÝ!

Připravme se na následující mši svatou
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22. dubna

Lk 25,35-48

Učedníci nabídli Pánu Ježíši pečenou rybu. Když jsme
tuto rybu malovali, tak jsme pospíchali a nestihli jsme
ji dokončit. Zkus ji domalovat podle vzorů tak, jak
jsme začali. Celou rybu si můžeš pěkně vybarvit.

3. neděle velikonoční B

NEBOJTE SE! JÁ JSEM TO!

15. dubna

Jan 20,19-31

Tomáš poznal Páne Ježíše podle rukou. Ruce Pána
Ježíše jsou nezaměnitelné. Poznáš, který z párů
rukou je dvakrát?

2. neděle velikonoční B

ZA TÝDEN PŘIŠEL JEŽÍŠ ZASE

Připravme se na následující mši svatou
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správná odpověď z únorového Beránka:
POPELEČNÍ STŘEDA
1.Který evangelista má ve znaku okřídleného býka? 2.Pomůcka
k modlení-šňůrka s navlečenými korálkami s křížkem. 3.Praotec víry.
4.Který svatý měl 19.3 svátek? 5.Při bohoslužbě slova nám kněz
čte……. 6.Hora, kde nám Bůh dal desatero. 7.Bůh je křesťanů? (jinak
táta) 8.Co je opakem pekla?
TAJENKA:....................... ........

VTÍPEK
Dva kněží jedou velmi rychle na motocyklu a vysoce překro čí povolenou
rychlost. Zastaví je policista a káravě jim říká: "Uvědomujete si vůbec, co
děláte? Co kdyby se stala nehoda?" Jeden z kněží opáčí: "Žádné strachy,
synu, Ježíš je s námi." Policista nato vytáhne blok a povzdechne: "V tom
případě vám musím dát pokutu. Je zakázáno, aby na motocyklu jely t ři
osoby."
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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

další číslo časopisu vyjde 22.dubna
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JAK NA POMLÁZKU
K pletení pomlázky je nejlepší vrba. Kvalitní proutky poznáme tak,
že je ohneme alespoň 90° a pokud se nezlomí, tak je můžeme
použít. Před pletením stejně dlouhé proutky namočíme alespoň na
30 min. do studené vody (jsou pak ohebnější).

POSTUP: z 8 proutků + 1 – do čtyřhranu

1 proutek rozřízni na půl

na konec vlož rozříznutý
proutek a pevně omotávej
směrek ke špičce.

proutky rozděl na půl 4+4

nejkrajnější proutek z levé strany vlož do prostřed proutků na pravé straně a spodem jej vrať nazpět na levou
stranu. Zrcadlově postupuj i na druhé straně.

postupuj stále dokola až
se dostaneš na konec k
nejtenší části proutků.

střídej pravidelně levou a pravou stranu proutků. Pečlivě,
ale opatrně utahuj proutky směrem do stran.

na konci proutky pevně přitáhni a svaž provázkem. Na
konec můžeš použít dárek.

O ČEM JSOU VELIKONOCE

