CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
kris - kros
svaté celebrity – životopis o sv. Václavovi
mše svatá – část II. Bohoslužba slova II.
připravme se na následují mše svaté
doplňovačka, vtípek
komiks na pokračování
soutěžní hádanka

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4,5
strana 6
strana 7
vložená strana

KRIS - KROS
NÁVOD: doplň do čtverečků všechny výrazy podle počtu písmen.
V označeném řádku je tajenka.

Třípísmenné:
DAR, EMU, NAD, TÉR, TYL
Čtyřpísmenné:
ANEB, APAČ, ATAK, AZYL, ETIK,
IRÁK, LÍPA, LOBY, OKOP, PACHY,
PARÉ, RYBY
Pětipísmenné:
ETANY, ETUDA, OŘECHY
Devítipísmenné:
NEPORADIT

TAJENKA: .............................
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SVATÉ CELEBRITY

Václav

Narodil se ve Stochově u Kladna
roku 907. Byl český kníže. Je hlavním patronem
české země a symbolem české státnosti.

Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou.
Babička jej dala vyučovat a vzdělávat se v Písmu
svatém. Na Budči se pak začal vzdělávat v latinských knihách. Václavovi se tímto dostalo vzdělání, kterým se
nemohli honosit ani panovníci velkých národů a králové.
Po smrti svého otce Vratislava se Václav (asi po třech letech) ujal
vlády nad českou zemí. Vládl energicky a cílevědomě. Aby nenechal
osud země náhodě, staral se o svoji vojenskou družinu a byl jí svou
statečností vzorem. Snažil se také o zmírnění otroctví, které bylo
v té době u nás velmi rozšířeno. Otroky z lásky k Bohu od
otrokářů vykupoval a dával jim svobodu.
Svatý Václav šířil v naší zemi křesťanství a snažil se v soudnictví
zmenšit počet odsouzení na smrt. Chudým prokazoval dobrodiní,
nuzné sytil, vdovy bránil od křivd... všechny lidi, chudé i bohaté
miloval. Věřil v Boha celým srdcem. Sílu pro své činy čerpal z
modlitby a eucharistie.
Václav chtěl, aby se Praha stala sídlem biskupství a proto se vydal
do Říma žádat o svolení. Svolení přinesla později jeho neteř Mlada.
Začal budovat velkolepou stavbu, chrám svatého Víta v Praze.
Byl zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi
28. 9. 929. Ten poté převzal vládu.
Svatý Václav je patronem Čech, Moravy, míru a sládků.
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MŠE SVATÁ – 2.

BOHOSLUŽBA SLOVA II.

HOMILIE (kázání)

Homilie z řečtiny znamená důvěrně rozmlouvat.
Může nám osvětlit určitou pravdu víry nebo nám
pomoci pochopit část Písma Svatého. Homilii kněz
musí mít o nedělích a zasvěcených svátcích.
Při kázání pozorně nasloucháme, co nám kněz říká.

VYZNÁNÍ VÍRY (credo)

Při každé slavnostnější události
následuje po homilii Vyznání víry –
pravdy naší víry. V dobách apoštolů
se víra rychle šířila a proto
apoštolové a jejich nástupci sestavili
seznam pravd, kterým věříme.
Tomuto vyznání říkáme Apoštolské.
Při Vyznání víry stojíme.

PŘÍMLUVY – modlitby věřících

Přímluvy
jsou
prosby
všech
shromážděných farníků přednášené Bohu. V přímluvách prosíme
samotného Boha o vyslyšení.
Obsahují čtyři okruhy úmyslů: za
potřeby církve; za svět; za ty,
které tíží problémy a za místní
farní společenství. Čtou se z knihy
přímluv. Při přímluvách stojíme.
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Věřím v Boha,
Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného,
Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit
živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla
a život věčný.
Amen.
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10. června

10. neděle v mezidobí B

V dnešním evangeliu lidé upozorňují Ježíše, že
matka a příbuzní se po něm ptají. On jim odpověděl,
že všichni, kdo plní vůli Boží jsou příbuzní. Pomoz
smutnému chlapci najít cestu k jeho příbuzným.

Mk 3,20-35

PLNIT VULI BOŽÍ

Pán Ježíš poslal apoštoly ke všem lidem, aby je
křtili. I dnes je na světě spousta misionářů, kteří
lidem v cizích zemích říkají o Pánu Ježíši. Vybarvi si
obrázek křtu svatého.

NEBOJTE SE, BUDU S VÁMI Mt 28,16-20
Slavnost Nejsvětější trojice
3. června

Připravme se na následující mši svatou
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Pán Ježíš bude mluvit v jednom ze svých
podobenstvích o stromu, v jehož větvích hnízdí
ptáci. Dva stromy na obrázku vypadají na první
pohled stejně, ale přesto je mezi nimi deset rozdílů.
Najdeš je?

11. neděle v mezidobí B

17. června

PODOBENSTVÍ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ Mk 4,26-34

Připravme se na následující mši svatou

DOPLŇOVAČKA
sedm smrtelných hříchů:
HNĚV, SMILSTVO, LENOST, NESTŘÍDMOST, PÝCHA, LAKOTA,
ZÁVIST

VTÍPEK
Několik kluků si pochutnává na jablkách z farní zahrady. Pan
farář to zjistí a běží na ně. Oni mu samoz řejmě ute čou. Pan fará ř
proto připevní na strom velkou ceduli: Pán Bůh všechno vidí.
Druhý den je na ceduli připsáno: Ale neprozradí nás.
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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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další číslo časopisu vyjde 24. června
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SOUTĚŽNÍ HÁDANKA
Jestli chceš vědět, jak stará je tato váza, musíš sečíst
všechny číslice.
(6 ani 9 není vzhůru nohama)

Správné odpovědi, spolu se svým jménem, napiš na papírek a vhoď (do 17. 6.)
do červené krabičky v kostele na klekátku. Slosování o sladké ceny proběhne
24. 6. při dětské mši svaté. správná odpověď z dubnového Beránka:

PRESBITÁŘ

