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doplňovačka
svaté celebrity – životopis bl. Chiary Luce Badano  
mše svatá – část III. Bohoslužba slova II.
blíží se podzim – výroba draka
omalovánka
soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka
"nový" komiks na pokračování

DOPLŇOVAČKADOPLŇOVAČKA
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TAJENKA: .............................

Kdo chránil cestu ke Stromu života s plamenným mečem?
(odpověď najdeš v tajence) 

1 Vědomé přestoupení Božího zákona.
2 Město ve kterém se narodil Ježíš.
3 Jméno Ježíšovi matky.
4 Jeden z žáků sv. Cyrila a sv. Metoděje
5 Ježíš nasytil 5000 mužů 2 rybami a 5 …(jed. číslo)



SVATÉ  CELEBRITYSVATÉ  CELEBRITY
blahoslavená blahoslavená CHIARA Luce BADANOCHIARA Luce BADANO
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Boha poznala jako Lásku a zvolila si ho za ideál svého života. Ze 
všech sil se snažila z lásky plnit v každém okamžiku Jeho vůli. Pro- 
hlubovala svůj vztah s Ježíšem; snažila se ho rozpoznávat v každém 
člověku. Dávala přednost prostým, pokorným a chudým lidem. Snila o 
tom, že bude jednou jako lékařka pracovat pro děti v Africe. 
     V 17 letech ji postihl zhoubný kostní nádor. Nemoc přijímá s dů- 
věrou v Boží lásku. Často opakovala modlitbu: "Chceš-li to Ty, chci to "Chceš-li to Ty, chci to 
i já"i já". Lidem kolem sebe předávala klid, pokoj a radost. 

Chiara Luce svým vrstevníkům a kamarádům napsala dopis: "Mladí "Mladí 
jsou budoucnost. Já už nemůžu běžet, a proto bych vám jsou budoucnost. Já už nemůžu běžet, a proto bych vám 
chtěla - jako na Olympiádě - předat pochodeň. Máte jen chtěla - jako na Olympiádě - předat pochodeň. Máte jen 
jeden život a stojí za to ho dobře využít."jeden život a stojí za to ho dobře využít."

7. října 1990, v 19ti letech, se uzavřel její život; krátký, ale plný 
světla. Poslední slova, která řekla mamince, byla: "Buď šťastná, 
protože já jsem šťastná!"
Její život je zářným příkladem jediného a bezpodmínečného ANO 
Boží lásce. Toto "ano" opakovala již jako malá, tímto "ano" proměnila 
nemoc v prozářenou cestu k plnosti života. Pověst o její svatosti se 
rychle rozšířila.
Proces blahořečení byl zahájen v roce 1999 v diecézi Acqui. Dekret, 
který potvrzuje zázrak uzdravení na její přímluvu, ke kterému došlo 
ve městě Terst, byl rozhodujícím krokem v tomto procesu.

Byla dlouho očekávaným dítětem. Narodila se v 
Sasselu 29. října 1971 v prosté rodině a od 
malička byla vychovávaná ve víře.  Vyrostla v 
krásné a nadané děvče, s nadšením se věnovala 
sportu. Měla mnoho přátel a pro řadu z nich byla i 
mimořádnou kamarádkou.



MŠE  SVATÁ – 3.MŠE  SVATÁ – 3. BOHOSLUŽBA  OBĚTI II.BOHOSLUŽBA  OBĚTI II.
ZÁVĚREČNÉ  OBŘADYZÁVĚREČNÉ  OBŘADY
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LÁMÁNÍ  CHLEBA a  ZPĚV  BERÁNKU  BOŽÍLÁMÁNÍ  CHLEBA a  ZPĚV  BERÁNKU  BOŽÍ
V Bibli ve Skutcích apoštolů čteme, že se křesťané scházeli k lámání 
chleba. Tímto je myšleno slavení mše svaté. Během lámání chleba 
zpíváme zpěv Beránku Boží a tím si připomínáme velikonoční oběť Ježíše 
Krista za naše hříchy. Vyznávám, že nejsem hoden, aby přišel do mého 
srdce (nezasloužím si, abys ke mně přišel..), ale kvůli svému uzdravení jej přijímám 
(ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena).

PŘIJÍMÁNÍPŘIJÍMÁNÍ
Přistoupit ke svatému přijímání by měl každý, kdo 
se účastní mše svaté. Církev doporučuje časté 
přijímání těla Pána Ježíše. Smyslem přijímání je 
naše spojení s Ježíšem. Přistoupit může každý, 
jehož srdce není zatíženo hříchem. V dnešní době 
můžeme přijímat dvěma způsoby – do úst nebo na 
ruku. Vždy však přijímejme zbožně a důstojně.

MODLITBA  PO  PŘIJÍMÁNÍMODLITBA  PO  PŘIJÍMÁNÍ

ZÁVĚREČNÉ  OBŘADYZÁVĚREČNÉ  OBŘADY
Tyto obřady uzavírají celou liturgii mše svaté.

Připomínáme si dar, který jsme přijali ve svátosti eucharistie a zároveň 
prosíme, aby nás proměnil.

POŽEHNÁNÍPOŽEHNÁNÍ PROPUŠTĚNÍPROPUŠTĚNÍ
Slova "Jděte ve jménu Páně" 
znamenají, že jsme posláni 
hlásat Ježíšovu radostnou 
zvěst.
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Výroba draka
Potřebuješ :
    dvě lehké dřevěné laťky     arch tenkého bílého papíru 
barevné papíry nebo krepák      tenký špagátek na kostru a ocas   
    motouz na pouštění draka     lepidlo

Jak na to :
1. Tyčky tvořící kostru draka uřízni v poměru 
délek 3 : 2 a kratší tyčku polož přes delší ve 2/3 
délky a svaž špagátkem do kříže
2. Po obvodu kostry napni špagátek tak, aby se tyčky 
neprohýbaly a špagátek nebyl nikde prověšený
3. Kostru polož na arch papíru a se zhruba 3 cm 
přesahem obkresli a obstřihni
4. Přesah ohni, potři lepidlem a přilep přes 
provázkový obrys draka 
5. Namaluj obličej draka podle své fantazie
6. Ocas draka vytvoří špagátek s navázanými kousky krepáku 
nebo barevných papírů poskládaných do harmoniky a 
přivázané na provázku. Ocas přivaž na konec draka. Ostatní 
tyčky můžeš také ozdobit krepákem
7. Nakonec ustřihni dva provázky (měli by být asi o 10cm delší 
než jsou tyčky) Delší přivaž k jednomu a druhému konci dlouhé 
tyčky. Kratší přivaž na jeden konec krátké tyčky, vyznač na 
provázku střed, tím ho přivaž k druhému provázku, tak aby se 
uzlíkem dalo pohybovat a jeho konec přivaž na druhý konec 
krátké tyčky 8. Zvedni draka na výšku a posouvej se 

po svislém provázku tak dlouho, dokud 
nebude úhel mezi drakem a podložkou 
asi 60°, pak přivaž k místu styku obou 
provázků šňůru, na které budeš draka 
pouštět. A je hotovo      ! ŠŤASTNÝ  LET.
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OMALOVÁNKAOMALOVÁNKA
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                       Při každé dětské mši svaté zní naše       
                          hlasy z kůru. Zveme Tě, přijď mezi nás! 
                          Přijď si i Ty zazpívat do scholičky.        
                          Scházíme se každý čtvrtek v 18:00 u 
Gieslových v ulici Máchova 928 a cvičíme písničky na 
dětské mše svaté . Jestli hraješ na nějaký hudební 
nástroj vezmi ho s sebou. Už se na Tebe těšíme.

 Kolik bratrů měl Josef, Jákobův syn?Kolik bratrů měl Josef, Jákobův syn?
  Komu je zasvěcena kaple vedle kostela sv. Michaela Komu je zasvěcena kaple vedle kostela sv. Michaela 
  ve Starém městě?ve Starém městě?
  Jaké je 5. přikázání?Jaké je 5. přikázání?
  Jak se jmenuje první kniha Mojžíšova?Jak se jmenuje první kniha Mojžíšova?
  Kdo je patronem hasičů?Kdo je patronem hasičů?

Správné odpovědi, spolu se svým jménem, napiš na papírek a vhoď (do 21.10.) 
do červené krabičky v kostele na klekátku. Slosování o sladké ceny proběhne 
28. 10. při dětské mši svaté.

SOUTĚŽNÍ  HÁDANKYSOUTĚŽNÍ  HÁDANKY

POZVÁNKAPOZVÁNKA

VTÍPKYVTÍPKY
Pan fará  se ptá Pepí ka: "Modlíte se p ed jídlem?"ř č ř
A Pepí ek: "No, jen když máme jíst houby, co nasbíral táta." č

"O em p emýšlíš?" ptá se spolužák Tomáše.č ř
"O tom, jak to m li žáci d íve ve škole leh í. Nap íklad za vlády ě ř č ř
Karla IV. kon il d jepis na stran  osmnáct".č ě ě
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