LIST ÚLOH PRE BIRMOVANCA NA MESIAC JÚN 2021
(bodované, max. počet 27b)
Ahoj milý birmovanec, milá birmovanka, týmto listom úloh končíme 1. fázu
prípravy.
Jún je pre kresťanov mesiacom úcty Božského Srdca Ježišovho a časom,
kedy sú svätení noví kňazi a už vysvätení si pripomínajú svoje kňazské
jubileá. „Kňaz je láskou Kristovho Srdca“, ako ho nazval arský farár, ktorý
svojou službou má ju prinášať Božiemu ľudu, čiže aj Tebe. Zároveň je aj
človekom so svojou slabosťou. To bude odrážať i tento list.
Rodinné spoločenstvo i cirkevné spoločenstvo:
1. V rodinnom spoločenstve, ale uţ aj v kostole sa zúčastňujeme nedeľných svätých omší (podpíše
rodič a 2x kňaz). (5b)
sv. Peter a Pavol

Dátum
Podpis
rodiča, 2x
kňaza

6. jún

13. jún

20. jún

27. jún

29.jún

2. Počas celého mesiaca jún sa celá naša rodina budeme modliť za konkrétneho kňaza, ktorý nám
bude pridelený, aby bol kňazom podľa vzoru Dobrého Pastiera, ostal verný svojim sľubom
a s obetavou láskou slúžil ľuďom. (5b)
Meno kňaza, za ktorého sa modlíme .........................................................................................................
Zisti, v ktorej farnosti našej diecézy pôsobí. Pomôcka: http://schematizmus.kapitula.sk/
3. V júni sa už tradične modlíme Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu. Pozvi k tejto modlitbe
všetkých členov rodiny, s ktorými bývaš. (2b)
Dňa ............................... sme sa modlili .............. členovia rodiny.
Môj vzťah k Bohu
4. Jeţiš Kristus začal svoje verejné účinkovanie výzvou k pokániu. Ľudia vyznávali svoje hriechy
s úprimnou ľútosťou. Vyjadri svoju ľútosť, nie naučenou formulou akú poznáš, ale vlastnými slovami
a častejšie sa takto modli na konci dňa. (2b)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5. Návšteva kostola so súkromnou modlitbou (1 krát-20 min.) pred Eucharistiou. (1b)
Bol som v dome môjho Otca dňa ......................................
6. Duchovná obnova pre birmovancov bude v piatok 11. júna 2021 vo farskom kostole v Tvrdošíne
o 18.30 h. Napíš čo teba oslovilo, čo si si uvedomil počas celej obnovy (2b):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Vedomostná príprava
Aj tento mesiac ťa čaká vedomostný kvíz (moţeš získať max. 10b za 10 otázok). Zverejníme ho 25.
júna 2021. K jeho vypracovaniu môţeš zapojiť ľudí so svojho okruhu.
Vlastná iniciatíva
V mesiaci júl a august budú dobrovoľné aktivity, pri zachovaní aktuálnych hygienických opatrení, do
ktorých sa môţeš zapojiť. Podčiarkni tie, o ktoré by si mal záujem:
Futbal, basketbal, stolný tenis, volejbal, cyklotúra, horská túra, letné kino, modlitbové
spoločenstvo, adorácia, opekačka.
Tvoje vlastné návrhy i s Tvojou iniciatívou ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko .............................................................. trieda a škola ........................................

VYPLNENÝ LIST MOŢEŠ ODOVZDAŤ OSOBNE NA FARSKOM ÚRADE ALEBO
KATECHÉTOVI DŇA 28. JÚNA 2021.

