8 „CÍRKEV“ ČÁST 2.
Svatou církev obecnou, společenství svatých

Máte před sebou 5 řádků, do kterých budete vypisovat to, co se vám vybaví, když se řekne CÍRKEV:
- První řádek - téma: CÍRKEV
- Druhý řádek – napíšete dvě slova – přídavná jména – vlastnosti – Jaká je? (např. všeobecná,
pomáhající)
- Třetí řádek – tři slova – slovesa - Co dělá nebo co se s ní děje? (např. pomáhá, shromažďuje, učí)
- Čtvrtý řádek – věta o čtyřech slovech - je to shrnující věta vztahující se k námětu – sloveso může
chybět. (např. Církev je společenství Krista. Nebo: Společenství všech patřící Kristu atd.)
- Pátý řádek – jedno slovo – vyjadřující téma – tzv. synonymum k tématu – nemusí to být
podstatné jméno. (např. rodina, nebo vítězná apod.)
Tento pětilístek si udělejte každý sám za sebe, pak si navzájem představte výsledky. Můžete si tak
připomenout, co je církev, nebo jak ji vnímáte.
CÍRKEV
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Kdo tvoří církev? Kdo do tohoto společenství patří? Napoví vám část modlitby, kterou se kněz modlí
při mši svaté. Můžte v textu označit, kdo všechno do církve patří.
Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení: Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé,
vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici… A ještě, Bože, prosíme: Pamatuj na všechny, za které ti tuto
oběť přinášíme: Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže, našeho biskupa, na celý biskupský sbor a všechny
služebníky církve, na ty, kdo přinesli své dary, a na všechny kolem shromážděné, na všechen svůj lid…
Pamatuj také na věříci…, i na všechny zemřelé… A nám všem, dobrotivý Otče, dej nebeské dědictví s blahoslavenou
Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a svatými…

V modlitbě se dozvídáme, že do církve nepatří jen živí (věřící lid, kněží, biskupové, papež…), ale i ti,
kteří již zemřeli (naši blízcí, apoštolové, svatí, Panna Maria…). Vzájemně za sebe prosíme. Všichni jsme
jedno společenství.
Křesťané prožívají svou víru v rodinách, s věřícími přáteli, … i v kostelích, kde se schází, aby společně
slavili mši svatou. V levé tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé části mše svaté. V pravé tabulce jsou
věty, slova či popis, co se v jednotlivých částech říká. Přiřaďte je správně k té části mše, ke které patří.
Můžete je spojit čarou.
Který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Kříž při vstupu do kostela
Úkon kajícnosti (vyznání hříchů)

Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii,
všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry,
abyste se za mě u Boha přimlouvali.

Chvalozpěv „Gloria“
Evangelium

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.

Vyznání víry

Jděte ve jménu Páně.
Přímluvy

Slova svatého evangelia podle…

Proměňování

Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

Modlitba „Otče náš“

Prosíme tě, vyslyš nás.

Modlitba „Beránku Boží“

Tělo Kristovo. Amen.

Přijímání

Ve jménu Otce, i Syna i Ducha Svatého.

Závěrečné požehnání kněze

Věřím v Boha, Otce všemohoucího.
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(Např. Přímluvy – prosíme Boha; věříme mu, že nám pomůže; Bůh nás slyší;
můžeme se na Boha obracet; nebojíme se ho o něco prosit atd.)

Malá duchovní obnova s modlitbou „Věřím v Boha“
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