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ĎAKUJEM (8. časť )
Ahoj, kamaráti!
– Ak ste pozorne sledovali náš seriál o vďačnosti, všeličo nové ste sa dozvedeli a azda
aj zažili.
– S vďačnosťou je veľa všedných vecí odrazu iných, prekvapivejších, krajších... Čo ty
na to, Svetlúšik?
– Nie nadarmo sa hovorí, že vďačnosť je srdcom modlitby, Dobromilka.
– Keď máme otvorené oči a srdce, zbadáme, čo všetko v nás i okolo nás je darom
od Boha.
– A sme mu za to vďační.

Doplňovačka vďačnosti
Vďačnosť môžeme prejaviť slovom, gestom (postojom), písmom, skutkom a špeciálne Bohu aj
modlitbou, spevom (chválospevom).
Tento týždeň v liturgickom kalendári vystrieda „zelené“ Cezročné obdobie Pôstne obdobie (vo
fialovej liturgickej farbe). Počas šiestich pôstnych týždňov sa v spevoch vynecháva jedno slovo –
zaznie naplno až na Veľkú noc. Vieš, aké je to slovo? (Dozvieš sa v tajničke doplňovačky.)









!
Vďačnosť ťa mení
Na vďačnosť a chválu Bohu si svietime Svetlúšikovou baterkou už niekoľko týždňov. Možno
si tento čas využil spolu s nami a darilo sa ti:

• častejšie ďakovať Bohu i rodičom, kamarátom, pani učiteľke, neznámym na ulici...;

• využiť písmo a poďakovať sa niekomu na diaľku – listom, správou, kresbičkou;

• nájsť aj v chorobe či v nepríjemnosti niečo,
za čo si nebeskému Otcovi ďakoval;

• zaspievať láskavému Otcovi pieseň vďaky,
chvály – podľa slov žalmu alebo podľa vlastných slov;
• a možno si prišiel na to, že všetko, čo sa ti javí ako bežné, obyčajné, všedné – je veľkým
dôvodom na vďačnosť.

1. „ Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul,“ ďakoval Ježiš Otcovi a vzkriesil mŕtveho brata Márie
a Marty. Ako sa volal tento muž? (pomôcka:
Jn 11, 41 – 44)
2. Kniha žalmov, ktorá obsahuje 150 piesní, sa
po hebrejsky volá Ďakovné hymny alebo aj...?
(pomôcka: KN č. 9)
3. Ako sa povie po francúzsky ďakujem?
4. Koho stretla Panna Mária, keď plná radosti
z Ježiša pod srdcom zaspievala Bohu chválospev (Magnifikat – Lk 1, 46 – 55)?
5. Ako sa volá krajina, kde sa ďakujem povie
spasíba?
6. Keď sa Zachariášovi narodil syn, spieval Bohu chválospev. Aké meno dal svojmu synovi? (pomôcka: Lk 1, 62 – 64)
7. K oľko bolo malomocných, ktorých Ježiš
uzdravil, no len jeden z nich sa mu vrátil
poďakovať? (pomôcka: Lk 17, 11 – 19)

Prajeme vám, milí kamaráti,
nech vám vďačnosť Bohu i ľuďom
naďalej premieňa srdiečka☺.
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