POSTNÍ BALÍČEK
„Být s Otcem a milovat druhé“

Tento balíček je malou inspirací
pro vás. Inspirací, jak během této
postní doby být s Otcem a milovat
druhé.
Na úvod v něm několik myšlenek
od papeže Františka. Následují
praktické tipy „na rande s Otcem“,
z kterých se můžete inspirovat jen
jednou věcí nebo seznam vzít jako
„challenge“ a vyzkoušet je všechny.
Druhá část balíčku nás zve milovat
druhé konkrétním způsobem:
povzbudivými vzkazy. Spolu
se vzkazy můžete darovat svůj čas,
pozornost, ujištění, povzbuzení,
kytičku nebo cheesecake.
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Můžete je nechat
na stole kamarádce nebo poslat
poštou. Je to jen jeden ze způsobů
toho, jak „milovat“. Věřím, že vás
bude inspirovat k objevování
dalších cest!

k vytištění

Ať tento půst společně
rosteme v Lásce!

k vytištění

10: plakát
„TIPY PAPEŽE
FRANTIŠKA“

MYŠLENKY
PAPEŽE
FRANTIŠKA
K PŮSTU

Tak budeme nacházet radost z plánu,
který Bůh vložil do stvoření
i do našeho srdce, plánu, jenž
znamená milovat jeho, své bratry
i celý svět a v této lásce nacházet
pravé štěstí.

Postit se znamená učit se
proměňovat svůj postoj k ostatním
lidem a tvorům: přecházet
od pokušení všechno „pohlcovat“,
abychom nasytili svou chamtivost,
ke schopnosti trpět z lásky, která
může naplnit každou prázdnotu
našeho srdce.
Modlit se, abychom se dokázali
zříkat modloslužebnictví a pocitu
soběstačnosti svého já a abychom
prohlásili, že potřebujeme Pána
a jeho milosrdenství.
Dávat almužnu, abychom
se zbavili pošetilosti, že můžeme
žít a shromažďovat všechno
pro sebe s iluzí zabezpečit se pro
budoucnost, která nám nepatří.

Nedopusťme, aby tato příznivá doba
uplynula bez užitku! Prosme Boha,
aby nám pomohl vydat se na cestu
pravé konverze.
Zanechme sobectví, nehleďme
jen na sebe samotné a obraťme
se k Ježíšovým Velikonocům; staňme
se bližními pro bratry a sestry
v těžkostech a sdílejme s nimi
svá duchovní i hmotná dobra.

modlitba:

„DUCHU SVATÝ, JAK MŮŽU KONKRÉTNĚ
PROMĚŇOVAT SVŮJ POSTOJ K BOHU A DRUHÝM?“
„CO MI CHCEŠ ZVÝRAZNIT PRO TOTO OBDOBÍ?“
„JAK TO MŮŽU KONKRÉTNĚ APLIKOVAT?“
ZDROJ: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190226poselstvi-papeze-frantiska-k-postni-dobe-2019

smysl postní doby:

METANOIA =
význam řeckého slova metanoia, které se překládá slovem obrácení,
je „změnit smýšlení“, „ jinak myslet“. Meta může také znamenat „za“.
Potom by metanoia znamenala „vidět za věci“, tedy „za každým
člověkem a za celým stvořením vidět samého Boha, poznávat Boha,
který k nám mluví ve zkušenostech našeho každodenního života“.
Metanoia znamená vidět všechno Ježíšovýma očima, abych ve všem,
co mne potká, poznával Boha, který ke mně mluví prostřednictvím
mých setkání s lidmi, krásných zážitků i prožitých neštěstí, úspěchů
i neúspěchů, prostřednictvím mých myšlenek i slov, která mi říkají
druzí lidé.
Metanoia znamená vždy počítat s tím, že Bůh je mi blízko,
že mě oslovuje, že o mě pečuje.
ZDROJ: http://www.kna.cz/ctenarsky-koutek/obraceni.html

Tipy na rande s Bohem:

www.mojebilemisto.cz

vytiskni & vystřihni. Daruj jen tak nebo spolu se svým časem,
pozorností, květinou, cheesecakem, ujištěním...

DĚKUJI TI!
tyto se budou hodit na kytičku nebo dárek:

Jsi

Jsi

vzácná

Jsi

milovaná

www. mojebi l emi sto.cz

www.mojebi l emi sto.cz

Myslím
na Tebe!

Posílám Ti

modlitbu

Jsem na Tebe

Jsem na Tebe

pyšný

pyšná

obrovský
dar

skvělý
táta

www.mojebi l emi sto.cz

TO ZVLÁDNEŠ!

Jsi milovaná

POSTNÍ PLAKÁTY:

Vytiskni si & vystav

METANOIA:

„změnit smýšlení“
„ jinak myslet“
„za“
„vidět za věci“
„za každým člověkem a za celým
stvořením vidět samého Boha,
poznávat Boha, který k nám
mluví ve zkušenostech našeho
každodenního života“

Impulzy
papeže Františka pro postní dobu

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš).
3) Řekni druhému, že ho máš rád.
4) Radostně pozdrav lidi,
které potkáváš každý den.
5) Vyslechni povídání druhého
bez posuzování, s láskou.
6) Zastav se, abys pomohl.
Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
7) Povzbuď někoho.
8) Uznej úspěchy a kvality druhého.
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12) Buď jemný a citlivý k těm,
které máš kolem sebe.
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče
(nebo někoho osamělého).

www.mojeb i l emi sto.cz

S láskou
Karolína

