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Květen – všechno kvete,
příroda se probouzí a my
chodíme na májové pobožnosti
a častěji než po zbytek roku
se modlíme růženec.

Ilustrace: Iva Fukalová

patří Panně Marii

Milí malý ministrante, dnes si spolu budeme
povídat o světle. Bojíš se, když je tma? Já jsem
se bál, když jsem byl malý. Ale když jsem někde uviděl světlo, hned jsem se cítil v bezpečí.

Iva Fukalová

Pán Bůh je také jako to světlo. Když je s námi, přestáváme se
bát a můžeme se cítit v bezpečí. Dokonce ještě
víc v bezpečí, než když nám svítí světlo, protože
světlo samo nám nepomůže, ale Pán Bůh nám
pomůže vždycky.
Povím ti dnes takový příběh o Mojžíšovi a světle. Poslouchej:
Mojžíšova velká rodina se jednou dostala daleko od svého domova do nějaké cizí země k cizím
lidem. Ti cizí lidé je sice nejprve nechali bydlet ve
své zemi, ale potom se k nim najednou přestali
chovat dobře, dokonce je nutili pracovat a dělat
jenom to, co jim řekli. Skoro nic jim za to nedávali, a co bylo nejhorší, nechtěli je pustit zpátky
domů. Mojžíš a jeho rodina byli velmi smutní.
Mojžíš chtěl svoji rodinu vysvobodit, ale nešlo
mu to, oproti těm lidem byl moc slabý. Vypadalo
to, že se jim to už nikdy nepodaří. Mojžíš pracoval jako pastýř. Pásl ovečky v horách. Jednou
se mu přihodila zvláštní věc: když vedl ovce na pastvu, uviděl
v dálce veliké světlo. Bylo to světlo keře, který hořel. Mojžíš si
říkal: „Jak se to stalo, že se ten keř zapálil?“ A šel se tam podívat. A podivil se ještě víc, protože ten keř hořel, ale neshořel.
Vždyť to byl zázrak. A Mojžíš uslyšel hlas: „Mojžíši, to jsem já,
tvůj Bůh! Přišel jsem, protože vím, že se ty a tvoje rodina bojíte.
Bojíte se, že se už
nikdy z této cizí
země nedostanete
domů. Proto jsem
přišel, abych vám
pomohl. Běž ke
své rodině a přichystejte se, protože já vám pomohu
dostat se domů.“
Mojžíš se poklonil
Bohu, protože poznal, že to světlo
ohně tu zapálil on.
Potom šel ke své
rodině. A opravdu, Bůh jim pomohl a dostali se z té
cizí země, kde měli
tolik trápení, zpátky domů. A nikdy
na to nezapomněl.

Také děti na našich obrázcích se přišly pomodlit k soše Panny Marie.
Najdeš mezi obrázky 10 rozdílů?
Toník se sám vypravil
na májovou pobožnost,
ale nemůže se rozhodnout, která cesta
vede ke kostelu.
Pomůžeš mu vybrat
tu správnou?
vtipálek
Zakopaná hřivna

Milí vtipálci. Jako odměnu těm, kdo nám zasílají nové
a neotřelé vtipy, pošleme omalovánku s vyprávěním od Paulínek. Nejen, že si přečteš vyprávění a vymaluješ obrázek,
ještě se procvičíš v angličtině.
Výhercem omalovánky Svatý
Cyril a Metoděj se stává Andrea Kučová. Blahopřejeme!

„Tati, já bych potřeboval nový harddisk!“ oznamuje zkroušeně Vašek tatínkovi.
„A co kouzelné slovíčko?“ Významně
kroutí tatínek očima.
„Ach jo, proč je dneska všechno zaheslovaný!“
Josef Melkus
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Zvláště, kdykoliv uviděl světlo ohně, vzpomněl si na to, že Bůh
je s ním a pomáhá mu.
A proto my, milý kamaráde, máme v kostele také světla,
která nám ukazují na to, že je Pán Bůh s námi. Jedno takové
světlo svítí pořád, ve dne v noci, a to je to červené světýlko
u svatostánku, kde přebývá Pán Ježíš. Říká se mu věčné světlo.
A potom máme svíčky na oltáři,
možná jsi je už někdy sfoukával.
Ty svíce nám také ukazují, že na
oltáři je s námi Pán Ježíš. A ještě jedna svíce je důležitá. A to je
svíce, kterou teď o Velikonocích
máte vystavenou v kostele tak,
aby ji všichni viděli. Ta nám připomíná, že Pán Ježíš, který vstal
z mrtvých, je s námi. Říkáme
jí velikonoční svíce nebo také
paškál.
Tvým soutěžním úkolem bude
dnes ukázat v kostele tato tři
světla: věčné světlo, velikonoční
svíci a svíce na oltáři. Věřím, že
se ti to podaří a tvůj vedoucí tě
bude moci pochválit.
Pro vedoucího (rodiče) – Text a příběh můžete samozřejmě
převyprávět vlastními slovy. Můžete ho také vyprávět ve tmavé místnosti (kostele) při světle svíce, aby si to děti lépe zažily.
otec Jiří Brtník

Květen

6. 5. Svatý papež Jan Pavel II.
Minulý týden byl svatořečen papež
Jan Pavel II. Určitě si jej budou pamatovat vaši rodiče a třeba se s ním taky
někdy osobně setkali. V Barvínku se
budeme bavit o jeho životě.
13. 5. Na rytířském táboře
Kluci, chtěli jste být někdy rytířem?
S Barvínkem jsme navštívili tábor, na
kterém se můžete rytířem stát. Tábor
pořádají každoročně jezuité a kromě
rytířských ctností se jeho účastnící učí
třeba i bohovědu.
20. 5. Tel. Riskování
V telefonickém Riskování opět můžete zasáhnout do příběhu, který

prožívají jeho hlavní hrdinové, zatelefonujte a rozhodněte se za něj, nebo
mu alespoň pomozte s nějakým nelehkým úkolem...
24. 5. V zemi půlměsíce
O svém cestování po Turecku bude
hovořit Janet Prokešová. Jaké jsou
dojmy turistů, kteří procházeli turecké vesnice a hory?
27. 5. Květnový magazín
Barvínku
V květnovém magazínu si představíme dětské CD s písničkami na biblická témata od slovenské autorky
Anny Tomaštikové, zjistíme, jak bude
probíhat Misijní pouť dětí a představíme další ze sta českých nej.

