Pracovní list pro distanční výuku 3. a 4. ročníku náboženství Odry

4 Advent
Milé děti, touto nedělí začíná doba Adventní. Každá doba trvá. Tato doba trvá
čtyři týdny a máme ji proto, aby nás připravila na Vánoce. Co je jejím úkolem zjistíš,
když posbíráš písmena z adventního věnce.
Začni u rozsvícené svíčky písmenem P a ve směru šipky zapisuj každé třetí písmenko.
Vyluštěnou tajenku napiš na linku a věnec vybarvi.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Co se čte v kostele na 1. neděli adventní
podle evangelisty Matouše 13, 33 - 37
Pán Ježíš řekl svým učedníkům: „Dávejte pozor
a bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den.
Je to podobně jako s člověkem, který se vydal
na cesty. Než odcestoval, svěřil služebníkům svůj
majetek a rozdělil jim práci. Vrátnému nařídil, aby
pozorně hlídal, nespal a bděl.
Služebníci tedy poctivě pracovali, protože
nevěděli, kdy pán přijde: jestli večer, o půlnoci,
nebo za svítání, nebo ráno. Nechtěli, aby je jejich
pán našel, jak spí. I já vám tedy říkám: Bděte!“

Bůh nám dal život, abychom s ním dobře zacházeli.
Kdo se poctivě stará o plnění svých povinností,
je bdělým služebníkem, který čeká na svého Pána.

Adventní příběh na pokračování

Do bublin vepiš,
co si postavy myslí,
nebo co říkají.

Za stolem sedí muž a drží v ruce
starý rukopis. Na střeše sousedního
domu rozčileně poskakuje sova sem
a tam a natahuje uši, aby slyšela, co
muž polohlasně čte z rukopisu:
„Narodí se nám dítě, bude nám dán
syn... To dítě se bude jmenovat
Emanuel."
Je to prastarý rukopis z Bible.
Moudrá sova ví, že Emanuel
znamená: „Bůh je s námi."
Je to skutečné pravda? Přijde Bůh
k nám? „Jestli to tak je," říká si sova,
„pak musím hned za ním."
Od té doby létá sova každou noc
po celém městě Betlémě. Dívá se
svýma velkýma zlatýma očima
do všech oken a do všech domů.
Poslouchá, jestli někde nepláče dítě.
Někdy vlétne i do vznešených zahrad. Sova sice najde mnoho malých dětí, ale
na žádné z nich se nehodí text z Bible. Jednou je tím dítětem malá holčička. Jindy
se zase dítě jmenuje David nebo Josef či Benjamin. Nikde ale sova nenajde toho
Emanuela. Usilovně se snaží. Ale vše je marné.
„Ach, Bože," modlí se sova, „tak ráda bych
toho Emanuela našla. Hledám a hledám, ale
pořád ho nemohu najít. Ty víš, že jsem skutečně
hodně moudrá, ale teď už si nevím rady. Přitom
cítím, že tenhle Emanuel je pro mne moc
důležitý. Ach, Bože, prosím tě, porad' mi!"
pokračování příště

