Milé děti, milí rodiče,
je před námi poslední část mezidobí a blíží se závěr liturgického roku, jehož vrcholem je neděle Ježíše
Krista Krále. K němu jsme během celého roku směřovali a vy jste se v rodinách snažili Bohu přiblížit
skrze společnou modlitbu v rodinách. Během listopadu nabízíme možnost prohloubení společné
modlitby vlastními slovy – můžete zkusit Pánu Bohu poděkovat za všechno, co jste od něj dostali,
můžete ho chválit za jeho dobrotu a můžete ho prosit,…

Stopa č. 39 - Svátek všech svatých (1. 11.)
Mnozí z nás nosí jméno významného světce, někdo třeba méně známého a někdo
vůbec neví, jestli má v nebi svého patrona. Jistě je v nebi mnoho neznámých svatých
– lidí, kteří žili příkladným životem, nebo i těch, kteří hodně vytrpěli či těch, za které
se někdo modlil. Dnes slavíme i tyto „neznámé“ svaté. Pomodlete se litanie ke všem
svatým, najdete je v Kancionále (číslo 068), můžete připojit i oblíbené svaté či patrony
vaší rodiny.

Kytička č. 40 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.)
Lidově se dnešnímu svátku říká „dušičky“ a v těchto dnech přicházíme na
hřbitovy, abychom se modlili za ty, kteří již zemřeli, aby jim Bůh odpustil
nedostatky a aby mohli přijít do nebe. Od 1. – 8. listopadu můžeme pro
duše v očistci získat plnomocné odpustky – využijme této šance.

Stopa č. 41 – Slavnost Ježíše Krista Krále (25. 11.)
Cestička nás dovedla ke králi – k Ježíši – on je skutečný
král, kterého poznáváme a kterému vděčíme za všechno.
Je to král nebe i země. Žil náš život a zůstává s námi
tajemným způsobem ve svatostánku. Je zde s námi, je
naším Bohem a čeká nás na věčnosti – žijme radostně a
šťastně, abychom se s ním s čistým srdcem mohli jednou
setkat. Pracovní listy: http://deti.vira.cz/clanky/slavnostjezise-krista-krale-pracovni-listy.html.
Náměty ke stažení:
-

pracovní list: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/PL-dusicky.pdf
rébus: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/dusicky-rebus.gif
křížovka: http://deti.vira.cz/files/files/importovano/krizovka-atri.gif

Děkujeme všem, kteří jste přijali pozvání k prohloubení modlitby a snažili jste se vykonat trochu dobra
skrze impulzy v programu Cestička k Bohu. Protože jste nám mnozí psali, že se Vám plakátek s podněty
líbil a stojíte o pokračování, připravili jsme pro nadcházející liturgický rok pokračování v podobě čtyř
pracovních listů pro některé části liturgického roku – advent, půst, květen a říjen. Těšíme se, že se opět
zapojíte. Pracovní listy budou ke stažení na našich stránkách www.rodinnnyzivot.cz.
Požehnané dny přeje Markéta Matlochová, za CPRŽ Olomouc

