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STRÁNKA NEJEN PRO DĚTI

K ZAMYŠLENÍ

Kdo je věrný v maličkosti, bude věrný i ve velké věci.

Myslel Ježíš vážně slova o víře a otrocích, když vyprávěl svá přirovnání? Je třeba
porozumět souvislostem předchozích textů. Mnohdy žijeme, podobni boháčovi
z podobenství o Lazarovi (Lk 16,19-31), bez víry, bez ochoty vidět svět okolo sebe, snad
jen zaměřeni na šokující zprávy. Víra však znamená spolehnout se na Boha, i když
nevidíme žádná šokující fakta. A nejde ani o „hrbatou“, falešnou pokoru, ale o pravdu
a vědomí, kdo skutečně jsme. Člověk v Božích očích má velikou cenu, vždyť se Boží Syn
stal člověkem! Ale bez pravdy a lásky se k Bohu nedá fakticky přistoupit. Je třeba
obojího, a to nejen k Bohu, ale i k lidem okolo nás.

Svatý František z Assisi (vzpomínáme 4. října)
Svatý František byl syn bohatého obchodníka z města
Assisi v Itálii. V mládí se chtěl stát rytířem, ale pak se
obrátil a začal hledat Boha. Vzdal se všeho majetku
a chtěl žít v naprosté chudobě. Jeho příkladu
následovali i další, a tak vznikl nový řád - Řád menších
bratří, zvaný též "františkáni".
Svatý František je znám jako velký milovník všeho
stvořeného, tedy i zvířat, stromů, …
Jeho dobrota se projevovala ale i k nemocným
a nepřátelům. Chtěl, aby se lidi měli dobře a tak
ukazoval cestu k Bohu skrze dobrotu a lásku.
Hezký příklad Františka, jak přiblížit Boha lidem, se stal na Vánoce v Grecciu. Připravil
tam „živý Betlém“. Pro tehdejší lidi to byla opravdová novinka a stalo se to podmětem
pro budoucí generace, třeba i pro nás. Nyní už je skoro běžné, že na Vánoce stavíme
Betlém – jesličky, kde se znázorňuje Ježíšovo narození.
Více informací, omalovánek i komiksů najdete na:
http://deti.vira.cz/text/svati/Frantisek

Rodiny s dětmi čtou Bibli
Po prázdninách opět můžeme pokračovat ve čtení Bible pro děti. Do dalšího týdne
přečti příběh: Ráchab a zvědové Joz 2

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 7.10. (Jon 1,1 – 2,1.11; Lk 10,25-37)
Komentář: Lk 10,25-37
Spolu se znalcem zákona polož otázku: „A kdo je můj bližní?“ A dívej se do svého
života, jakou ty sám na ni svým jednáním dáváš odpověď.
ÚTERÝ 8.10. (Jon 3,1-10; Lk 10,38-42)
Komentář: Lk 10,38-42
Co mne znepokojuje, o co si dělám zbytečné starosti? Mám vůbec čas sednout si
k Pánovým nohám a naslouchat mu?
STŘEDA 9.10. (Jon 4,1-11; Lk 11,1-4)
Komentář: Lk 11,1-4
Vyber si jednu z proseb „modlitby Páně“, zůstaň u ní při svém dnešním setkání s ním
a zůstaň u ní při všem svém dnešním konání.

Kategorie 1: Pro ty, kteří ještě sami neumí číst a psát, tu máme soutěž kreslící.
Nakreslete obrázek a vložte si ho do desek. Celou sadu obrázků přineste v neděli 15.
prosince, my si je prohlédneme a zeptáme se, co tam je.
Kategorie 2: Ostatní odpovězte na otázky ke každému příběhu:
a) Kdo v příběhu vystupoval?
b) Co bylo nejdůležitější na příběhu?
c) Co tě oslovilo?
Odpovědi pište do sešitu, ten sebou přineste v neděli 15. prosince.
Získané body vás budou posouvat do země zaslíbené. Po cestě budou i různé prémie.

ČTVRTEK 10.10. (Mal 3,13-20; Lk 11,5-13)
Komentář: Lk 11,5-13
„Proste... hledejte... tlučte.“ Pozvání ke každodenní důvěře, ke spolehnutí se na
nebeského Otce, k vytrvalé prosbě o Ducha svatého...

Náboženství na faře v Domažlicích

SOBOTA 12.10. (Jl 4,12-21; Lk 11,27-28)
Komentář: Lk 11,27-28
Nezáleží na příbuzenství, nezáleží na stycích a známostech. Záleží na naslouchání
Božímu slovu a na jeho zachovávání – na jeho každodenním uskutečňování – mnou!

1.-2. třída ve středu od 13. hodin
3. třída ve středu od 13. hodin
4.-6. třída v pondělí od 14. hodin
7.-9. třída v pátek od 14. hodin
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PÁTEK 11.10. (Jl 1,13-15; 2,1-2; Lk 11,15-26)
Komentář: Lk 11,15-26
Být s Kristem, spolu s ním shromažďovat je mnohem víc než všechno lidské
pomlouvání, obracení dobrých úmyslů naruby či neochota přijmout pravdu, vyžadující
změnu mého života.
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