Popolcová streda
Do textu dnešného evanjelia doplň chýbajúce slová:
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša (6,1-6.16-18)
Ježiš povedal svojim ___________: „Dajte si __________ a nekonajte
svoje dobré ___________ pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete
mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na ____________.
Keď teda _________ almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci
v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia ___________. Veru, hovorím
vám: Už dostali svoju ____________.
Ale keď ty dávaš ____________, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí
________, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa ___________,
lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa modlíte, nebuďte ako ____________, ktorí sa radi postojačky
modlievajú v synagógach a na rohoch _________, aby ich ľudia videli.
Veru, hovorím vám: Už ___________ svoju odmenu.
Ale keď sa ty ideš ____________, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou
_________ a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj _______
ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.
A keď sa postíte, nebuďte _____________ ako pokrytci. Znetvorujú si tvár,
aby ľudia videli, že sa _________. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju
odmenu.
Keď sa ty postíš, pomaž si ________ a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali,
že sa __________, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A _______ Otec ťa
odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“
Počuli sme slovo Pánovo.
almužnu, ulíc, chválili, hlavu, postia, učeníkom, odmenu,
pokrytci, dostali, dvere, odmení, nebesiach, postíš, pozor,
skutky, tvoj, dávaš, pravá, zamračení, modliť, Otec
Môžeš si to skontrolovať podľa textu, ktorý nájdeš na internetovej stránke www.lc.kbs.sk

Pôstne obdobie má tri dôležité piliere, o ktorých sme počuli aj v evanjeliu.
Ktoré sú to? Dozvieš sa, keď správne pospájaš písmenká podľa šípok:
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Tri piliere Pôstneho obdobia sú:
__________________________________________________________
Určite vieš, čo je to molitba, ale vieš aj, čo je to almužna a pôst? Ak nie,
opýtaj sa rodičov.
Zapamätaj si!
Na Popolcovú stredu začíname Pôstne obdobie. Je to obdobie prípravy
na sviatky Veľkej noci. Pripravujeme sa aj tak, že sa chceme viac priblížiť
k Bohu a k ľuďom, a preto sa chceme v niečom polepšiť a konať viac
dobra. Znakom toho je popol, ktorý dnes pri sv. omši dostávame.
Pomodli sa túto modlitbu:
Pane Ježišu, ďakujem Ti aj za čas pôstu. Pomôž mi spoznať v čom
sa aj ja mám polepšiť. Amen.
Do svojej cesty za Ježišom si nalep túto nálepku, na ktorej je
znázornená miska s popolom. Kňaz nám popolom urobí krížik na
čele, preto si do svojho leporela k nálepke nakresli krížik čiernou
farbou, akoby bol urobený popolom.

