pro žáky 5. - 6. ročníku předmětu Náboženství Odry
už bez videa

22 To je ta noc
Milý žáku, milá žákyně, Boží Syn poznal na křížové cestě, opovržení, utrpení, bolest i smrt.
Lidé tak mají velikou naději, že Bůh je člověku v těžkých chvílích velice blízko a dává
jejich utrpení, bolesti a smrti smysl. I když smrt blízkého člověka je velice těžké přijmout,
máme naději, že tak jako Ježíš vstal z mrtvých, vstanou z mrtvých i naši blízcí a vstaneme
z mrtvých také my.
Nacházíme se právě na konci postní doby, která nás měla připravit na slavení této naděje.
Na 1. straně pracovního listu najdeš to, co se nazývá Velikonoční okruh. Je to vše co
prožíváme od počátku postní doby až do posledního svátku doby velikonoční. Nemělo by
pro tebe být problém k symbolům na cestě přiřadit správné názvy svátků. Udělej to tak,
že do cesty napiš číslo a tím samým označ i název svátku. Dozdob také paškál tak, jak má
vypadat i s letošním datem.
Na 2. straně listu vidíš 4. části nejdůležitější a vlastně i nejdelší bohoslužby celého roku tzv. Vigilie Vzkříšení. Slaví se vždy v sobotu po setmění. Nepatří už k Bíle sobotě,
ale k neděli vzkříšení. Židé totiž považovali západem slunce starý den za skončený a tím
pro ně začínal den další. Církev to tak přijala a slaví tzv. vigilie (latinsky - bdění). Dá se říci,
že slavíme Ježíšovo zmrtvýchvstání 2x. Poprvé po západu slunce při vigilii a podruhé
v neděli po jeho východu.

Slavnost vigilie vzkříšení má 4 části. Jsou to 4 způsoby, jak nás Bůh oslovuje.
Slavnost světla – lidé jasně vnímají rozdíl mezi světlem a tmou
Slavnost slova – Bůh nám dal svatopisce, kteří nám předávají jeho slovo
Slavnost vody – voda je znamení života a očištění, proto se křtí a připomíná se náš křest
Slavnost eucharistie – proměněný chléb a víno, připomíná hostinu v Božím království
Na tomto listě máte za úkol pouze podtrhnout v každém z nadpisu, čeho se tato část
bohoslužby týká. Pokud ho chcete vybarvit, v 1. části nakreslete plamen velikonoční svíce.

Přeji vám krásnou oslavu Velikonoc!

