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Ježiš nás pozýva patriť do jeho spoločenstva
Milí čitatelia, prežívame rok mimoriadnych obmedzení, ktoré sa týkajú aj bežného života v našich farských spoločenstvách. Týka sa to aj
prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania. Rodičom i kňazom preto chceme ponúknuť ako pomôcku sériu pracovných listov, pomocou
ktorých môžu deti postupne spoznať základné pravdy kresťanskej viery. Pracovné listy sú z knihy Jozefa Šelingu Najvzácnejší dar.
Čo zažili tvoji rovesníci
Detský spevácky zbor oslavoval výročie svojho
založenia. Pri tejto príležitosti pripravili malú
oslavu, na ktorú deti pozvali svojich rodičov,
starých rodičov, súrodencov, známych, ale aj
iné rodiny s deťmi. Okrem toho, že zaspievali
krásne piesne, porozprávali o mnohých zážitkoch zo spoločných nácvikov a vystúpení.

Nádherné chvíle prežívali hlavne vtedy, keď
svojím spevom dokázali vyčariť slzy radosti
u iných. Niektorí z nich porozprávali o tom,
ako sa dostali do zboru. Máriu pritiahla Petra
a Petru Vierka. Vierku zase oslovil vedúci zboru.
Nebyť tohto pozvania, asi by do zboru nepatrili. Dve dievčatá a jeden chlapec prišli pred
koncom slávnosti za vedúcim s túžbou stať sa
členmi zboru. Skupina spevákov sa rozrástla
o nových členov, čo znásobilo radosť všetkých.

Ježiš pozýva ľudí, aby ho nasledovali. Tí, ktorí
ho nasledujú, pozývajú ďalších. Takto vytvárajú skupinu, ktorej cieľom je prinášať radosť
všetkým ľuďom.
„Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona
a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora,
boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: ‚Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.‘ Oni hneď zanechali siete a šli za
ním“ (Mk 1, 16 − 18).
„Keď odtiaľ Ježiš odišiel, videl na mýtnici sedieť človeka
menom Matúš a povedal mu: ‚Poď za mnou!‘ On vstal
a šiel za ním“ (Mt 9, 9).
„Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: ‚Poď za mnou!‘ Filip sa stretol
s Natanaelom a povedal mu: ‚Našli sme toho, o ktorom
písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.‘ Natanael mu vravel: ‚Môže byť z Nazareta niečo
dobré?‘ Filip mu povedal: ‚Poď a uvidíš!‘“ (Jn 1, 43 − 46).

UVAŽUJME
Prečo Ježiš pozýval ľudí vytvárať jednu
rodinu − apoštolov?
› Aby ich učil poznávať radostnú zvesť − evanjelium.
› Aby ich pripravoval prinášať túto radostnú
zvesť celému svetu.
Po tom, ako Ježiš vystúpil na nebesia, jeho
priatelia − apoštoli pozývali ľudí patriť do jeho
spoločenstva − Cirkvi. Tak je to aj dnes. Ježiš
prostredníctvom ľudí pozýva aj nás patriť do
jeho spoločenstva.
Prečo aj nás pozýva Ježiš do svojho spoločenstva?
› Aby sme ho lepšie poznali.
› Aby sme poznali jeho radostnú zvesť − evanjelium.
› Aby sme sa učili žiť podľa jeho rád.
› Aby sme sa od neho učili robiť radosť iným.

A ČO MY?
Napíš alebo nakresli toho, kto ťa najčastejšie
pozýva na stretnutia s Ježišom.

Napíš k všetkým postavám na obrázku ich mená.

Akým spôsobom sa deti dostávali do
speváckeho zboru?

Ježiš chce, aby sme iným robili radosť. Napíš
meno toho, koho by si rád potešil. Napíš aj to,
prečo a ako by si ho rád potešil.

Napíš zamestnanie Matúša.

Napíš slová, ktoré povedal Ježiš Filipovi.

ZAPAMÄTAJ SI
Ježiš má veľkú radosť aj z teba, lebo
patríš do jeho spoločenstva Cirkvi.

Čo bolo cieľom speváckeho zboru detí?

Pracovný list si môžete stiahnuť z našich
internetových stránok. Viac sa o tejto téme
môžete dozvedieť vo videu pátra Pavla Trga, SJ,
na našom webe.
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